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พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 
           วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดพิธีไหวครู ประจําป
การศึกษา 2560 โดยมีพธิีไหวครู การแสดงของนักเรียน การประกวดพานไหวครู มอบ
เกียรติบัตรแกบุคลากรดีเดน มอบทุนการศึกษาและเกยีรติบัตรใหแกนักเรียนเรียนดี 
มอบถวยการแขงขันกีฬาปการศึกษา 2559 ใหแกผูอํานวยการ และผูอํานวยการให
โอกาสแกนักเรียน 

     วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. คณะบุคลากร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
รวมพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยนายภัครธรณ เทียนไชย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี    
เปนประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดใหญอินทาราม(พระอารามหลวง) อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
       วันจันทรที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมเปนเจาภาพ "การบําเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ตัวแทนผูบริหารโรงเรียนกฬีา
จังหวัดชลบุรี เขารวมพิธีดังกลาว ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร
(บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) 

       วาที่รอยตรีศักด์ิชัย ธิตะจารี ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และตัวแทน
บุคลากร เขารวม "การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา คร้ังที่ 7 
ประเด็น : การกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการทองเที่ยว : เพิ่มมูลคาเศรษฐกิจ" 
ไดรับเกียรติจากทานศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการ
พลศึกษา เปนประธานในพิธี โดยนายปริวัฒน วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพล
ศึกษาเปนผูกลาวรายงาน จัดโดยสถาบันการพลศึกษา ระหวางวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรม ทาวน อิน ทาวน กรุงเทพมหานคร 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

     งานสภานักเรียน ฝายกิจการนักเรียน ไดจัดโครงการสานสัมพันธนองพีก่ีฬาชล'60 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมสัมพันธและเกิดความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ และใหรุนพี่ รุนนองแสดงความเคารพซ่ึงกันและกัน มีกจิกรรมดังนี้ 
 1. พานองไหวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจําสถาบนัการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 2. กิจกรรมมละลายพฤติกรรม"เปดใหกันสานสัมพันธ สามัคคี" 
 3 .กิจกรรมฐานรวมพลัง  
 4. พิธีบายศรีสูขวัญ "สูออมอกพี่ สามัคคีกีฬาชล" 
และชมการแสดงดนตรี "สามัคคีพี่นอง" โดยนางสาวธันยกานต คงศรี  รอผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายกิจการนักเรียน เปนประธานในพิธี จัดขึ้นวันที่3 มิถุนายน 2560          
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 งานสภานกัเรียน ฝายกิจการนักเรียน ไดจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธครูและ
นักเรียน เนื่องวันพธิีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 โดยมกีารแขงขันกีฬาฟุตบอล
ไฮโซ วิ่งผลัดกระสอบและนั่งทับลูกโปง จัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิมส1 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดโครงการสัปดาห
ภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภูส่ือภาษานอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ระหวางวันที่ 5- 26 มิถุนายน 2560     
โดยมีกิจกรรม 
      1.การอานประวัติสุนทรภูเพื่อระลึกถึง "รัตนกวีศรีรัตนโกสินทร บุคคลสําคัญ
ของโลก"  
      2. แขงขันทักษะทางภาษาไทย 
          - แขงขันประกวดวาดภาพระบายสี 
          -แขงขันประกวดคําขวัญ 
          -แขงขันแตงกลอนสุภาพ 
         -แขงขันคัดลายมือ 
      3. การจัดนิทรรศการ "สุนทรภูรําลึก" 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วาที่รอยตรีศักด์ิชัย ธิตะจารี ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ไดใหเกียรติเปนประธาน มอบเกียรติบัตรและของรางวัล แกผูชนะ
แขงขันทักษะตางๆ ณ หนาเสาธงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออกฯ 
      ตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จํานวน 16 คน เขารวมงาน
ชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และก รุง เทพมหานคร จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2560 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ    
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 



     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สรุปเหรียญและประมวลภาพ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

การแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี 45  “สงขลาเกมส"       
ระหวางวันท่ี 20 – 30 มิถุนายน  2560   

ณ จังหวัดสงขลา 
 

ชนิดกฬีา              ทอง   เงิน  ทองแดง       
กรีฑา      -           3           4                        
เซปกตะกรอ    3           -           1                
ยูโด     5           3          5                           
ยกน้ําหนัก    19         9          4          
ฟุตบอลหญิง    1           -           -   
ฮอกกี ้                            1           1           -   

          รวม             29      16      14            

         ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อศึกษาดูงานแหลงเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง เขารวม
โครงการในคร้ังนี้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 

     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการศึกษาดูงาน
คอมพิวเตอร โดยนํานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่5 และชุมนุมสรางสรรคภาพสวย
ดวยแอปพิเคชั่น ศึกษาดูงานในคร้ังนี้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560                    
ณ หอประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร 

การแขงขันกรีฑาชงิชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาต ิครั้งที่ 63           
ระหวางวันที่ 9-15 มิถุนายน 2560 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

***ผลการแขงขัน*** 
4 เหรียญทอง 

4 เหรียญทองแดง 
***รุนอนุชนหญิง 
1 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4*100 เมตร 
ด.ญ.ศุภจิรกาญจน สระแกว 
***รุนอนุชนชาย 
1 เหรียญทองแดง วิ่ง 300 เมตร 
นายสากล สิงหวิเศษ 
***รุนเยาวชนหญิง 
1.น.ส.วีรฉัตร สุวรรณโชติ 
- เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร 
- เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร 
- เหรียญทอง วิ่งผลัด 4*400 เมตร 
2.น.ส.จินตนา พืชทองหลาง 
- เหรียญทอง วิ่งผลัด 4*100 เมตร 
- เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร 
***รุนเยาวชนชาย 
1 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4*100 เมตร 
นายพลภัทร คงจันทร 
นายธีระวัฒน ศรีทองนาค 

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน กีฬายกน้ําหนักทั้ง 2 คน ที่เขารวมการแขงขนั
การแขงขันยกน้ําหนกัเยาวชนชิงชนะเลิศแหงโลก ประจาํป 2560 (IWF Junior 
World Weightlifting Championships) ระหวางวันที่ 16-23 มิถุนายน 2560   
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
 
 
 
 
 
 
       นางสาวสุรจนา คําเบา                          นางสาวรสสุคนธ สอนแกว 
    นักเรียนชั้นมํธยมศึกษาปที่ 5                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
   รุนนํ้าหนักไมเกิน 53 กิโลกรัม                    รุนนํ้าหนักไมเกิน 63 กิโลกรัม 
            ไดอันดับที่ 6                                          ไดอันดับที ่7 

âÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ Ñ̈§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ 
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âทÃÈÑ¾ท�/âทÃÊÒÃ 038-054293 

www.cbss.ac.th   

Facebook : âÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ Ñ̈§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ÂÔ¹ ṌµŒÍ¹ÃÑº 
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