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พิธที าบญุตักบาตร และถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
        วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี       
เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 ณ หอพระพุทธสิหิ งค์             
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

รับเสด็จฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
     วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ   
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 ณ กระทรวง              
การท่องเท่ียวและกีฬา ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธี            
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

      วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์    
และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส   
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง 
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา 
จังหวัดชลบุรี 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัขั้นพื้นฐาน 
        วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา        
เข้าร่วมประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2561 กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนกีฬา  ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเจปาร์ค จังหวัดชลบุรี 



 

พิธีเจริญพระพุทธมนต ์ถวายพระพรชยัมงคล 
      วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี      
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี 

ประชุมสภาวชิาการสถาบันการพลศึกษา 
   วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฐานะกรรมการสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา       
เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ า
วิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2562 
          
      ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
โดยได้รับเกียรติจากนายวิชิต  ชิตวิเศษ ประธานคระกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน
ในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบ นโยบายของโรงเรียน และเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนกีฬา 

วันวิสาขบชูา 
 

      วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเวียนเทียน  
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุร ี

ออกน้ าเหงื่อ  ออกน้ าใจ 
         วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานนันทนาการและกิจการนักเรียน           
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมออกน้ าเหงื่อ ออกน้ าใจ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ เช่น ให้บริการน้ าดื่ม เก็บขยะ และก ากับเส้นทางวิ่ง ในการแข่งขัน 
เดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 
2562 ณ สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา จังหวัดชลบุรี 
 



 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลหญิง       
ในโอกาสที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน                
และประชาชน ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ระดับเขตภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
ซ่ึงเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขัน
ฟุ ต บอ ลห ญิ ง ชิ ง แช มป์ อ า เ ซี ย นรุ่ น อ ายุ ไ ม่ เ กิ น  15 ปี  ( AFF U-15 Women's 
Championship) ระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬากลาง 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี   

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายสากล  สิงห์วิเศษ 
นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการเข้าร่วม
การแข่งขัน Thailand Open Track & Fileld 2019 ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 
ผลการแข่งขัน 
          2 เหรียญทอง (วิ่ง 200 เมตร ,วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร) 
          1 เหรียญทองแดง (วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร) 
 
 

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

           

โทรศัพท์ 038-054293                  

www.cbss.ac.th 
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

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

