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พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการจัดการศึกษาและการพัฒนากีฬา 
    วันที่  16 มีนาคม 2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชมรมผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดพิธี
ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการจัดการศึกษาและการพัฒนากีฬา โดยได้รับ
เกียรติ จากท่านปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

พิธีมอบใบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
     วันที่  15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีจัดพิธีมอบ         
ใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 6  โดยท่านปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จ
การศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติดีเด่น 
และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และเวลา 11.00 น. พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 6 พิธีขอขมาลาโทษครู พิธีผูกข้อมือนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก        
และว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ให้ปัจฉิม    
โอวาสแก่นักเรียน 



 

วันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
      วันที่ 6 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ    
วันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มสาระเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ให้ความรู้ 
โชว์ผลงานของนักเรียน และร่วมเล่นกิจกรรม เช่น ทายปัญหา เล่นเกมส์ แข่งขันตอบ
ค าถามชิงรางวัล เป็นต้น และมีการออกร้านขายของ โดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ อาคารเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

วันมาฆบูชา ประจ าป ี2560 
      วันที่ 1 มีนาคม 2561 ตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี       
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ หอพระพุทธสิหิงส์ จ.ชลบุรี 

         วันที่ 2 มีนาคม 2561 คณะบุคลากร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศาลาเฉลิม       
พระเกียรติ จ.ชลบุรี 

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม 
       วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหาร และครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเรียนรู้ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุรี ครั้งที่ 4/2560 
      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ครั้ งที่  4/2560 โดยมีนายวิชิต ชิตวิ เศษ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสามมุข
เกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และในการนี้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบซอง
ท าบุญผ้าป่าการศึกษาให้แก่ท่านประธาน  



สรุปผลและประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
“น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน 

ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 เหรียญ 

ชนิดกีฬา 
ทอง เงิน ทองแดง 

กรีฑา 1 1 1 

เซปักตะกร้อ 1 1 3 

ยกน ้าหนัก 13 14 6 

ยูโด 10 3 4 

ฟุตบอลหญิง 1 - - 

ฮอกกี หญิง 1 - - 

รวม 27 19 14 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชนิดกีฬากรีฑา ได้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนนกักีฬากรีฑายุวชนทีมชาติไทย  
13th SEA youth Athletics championships รอบแรก 3 คน คือ 

 
 
 
 

 
นางสาววีรฉัตร  สุวรรณโชติ                           นายสากล   สิงห์วิเศษ                         นายชยัมงคล   ทรงพานุช 

                     นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทรศัพท์/โทรสาร 038-054293 
www.cbss.ac.th   

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
 

รายชื่อนักกีฬายอดเยีย่ม และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  
การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” 

- นางสาวปริยภัทร กากแก้ว  ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม     
ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
- นางสาวจิราพร  ตันเจริญ  ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม     
ชนิดกีฬาตะกร้อชายหาด 
- นางสาวสุวภัทร ก้อนทอง ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม     
ชนิดกีฬาฮอกกี้หญิง 
- นายวีระชัย  แสงสว่าง ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม       
ชนิดกีฬาตะกร้อชายหาดหญิง 
- ว่าที่ร้อยตรีอรัญญา  บัวทองใส  ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนยอด
เยี่ยม ชนิดกีฬายกน้ าหนัก 
- ดร.ทวีศักดิ์  ปันค ามูล  ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม        
ชนิดกีฬายูโด 
- นางสาวชีวธันย์  เครือวัลย์ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
- นางสาวสิริวรรณ  วงค์สวัสดิ์  ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
ชนิดกีฬาฮอกกี้หญิง 
  

http://www.cbss.ac.th/

