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โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
Chonburi Sports School
ฉบับที่ 51 ประจาเดือนตุลาคม 2561

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี นาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการ
พลศึกษา ณ อาคารสานักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

วันรักต้นไม้ ประจาปี 2561
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 งานกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นาโดย
นางสาวธันยกานต์ คงศรี รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นาคณะครู และนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจาปี 2561
ณ บริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

พิธีบาเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันศวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรีย น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้ าร่วมกิจกรรมน้อมราลึก เนื่องในวันคล้ายวันศวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลฯ ณ หอพระพุทธ
สิหิงค์ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล
3. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

พิธีบาเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันศวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา
จั งหวัดชลบุ รี เข้ า ร่ว มกิจ กรรม เนื่อ งในวัน คล้ า ยวั นศวรรคตพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลฯ ณ หอพระพุทธ
สิหิงค์ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายวีระชัย แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้อานวยการ และบุคลากร
โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ประเพณี วิ่ ง ควายจั ง หวั ด ชลบุ รี
ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

ฝ่ า ยพั ฒ นาการกี ฬ า น าโดยนายกู ล เดชา หมื่ น หาวงค์ รองผู้ อ านวยการ
ฝายพัฒนาการกีฬา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบั ติก ารผู้ฝึกสอนกีฬา (การจัดทาข้อ สอบ
สาหรับ 7 ชนิดกีฬา) ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสามมุข
เกมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผลการแข่งขัน Bangkok Girls Football Cup 2018 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
**ได้รับรางวัล ชนะเลิศ**
- นางสาวกชพร นิลละออ ได้รับรางวัล กองหลังยอดเยีย่ ม
- นางสาวธิญาดา ดวงทอง ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยีย่ ม
ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลหญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ทั้ง 4 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
ผลการแข่งขัน "แชมป์กลุ่ม"
(ได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ปี2562)
ในแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2561
ณ สนามชลบุรีสเตเดียม ประเทศไทย

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
ระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการแข่งขัน
กีฬากรีฑา เซปักตะกร้อ ยูโด ยกน้าหนัก ฟุตบอลหญิง บาสเกตบอล
ชาย และฮอกกี้หญิง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ระหว่าง
วันที่19 – 29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้อินดอร์ "12TH INTERNATIONAL INDOOR HOCKEY
CHAMPIONSHIP 2018" 19 - 22 OKTOBER 2018 ณ กรุงเปรัก ประเทศมาเลย์เซีย
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- เด็กหญิงปพิชญา โอบูเนเกะ ได้รับรางวัล ผู้รักษาประตูยอดเยีย่ ม
- นางสาวสุวภัทร ก้อนทอง ได้รับรางวัล ผู้ทาประตูสูงสุด

ต้อนรับนักกีฬาเหรียญเงิน Youth Olympic Buenosires games 2018
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นางสาวอุไรวรรณ หว่องสกุล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นาคณะครูผู้สอนกีฬายกน้าหนัก และนัก เรีย นโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุ รี ต้อ นรับ
นางสาวทิพย์วรา จรถวิล นักเรียนชนิดกีฬายกน้าหนัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
กี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี ตั ว แทนที ม ชาติ ไ ทย "เหรี ย ญเงิ น " รุ่ น 63 กิ โ ลกรั ม หญิ ง
ในการแข่ ง ขั น ในกี ฬ า youth olympic Buenosires games 2018 ณ สนามบิ น
สุวรรณภูมิ

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