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ฉบับที่ 28 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร ครู 
และเจา้หน้าท่ี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกศุลสวด
พระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบรุี 

           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 น าโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ ชัย ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมแสดงความร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ( แปรแถว
และจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย) โดยจังหวัดชลบุรีได้จัดขึ้น ณ สนามกีฬา
กลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

       วันที่  22 พฤศจิกายน 2559 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้ารวมงานเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผุ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานนใพิธี 
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี 

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และข้าราชการู โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี เข้ารวมงานเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ "รวมพลังแห่งความภักดี " เบื้ องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์            
ณ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

      วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดร.อุไรวรรณ หว่องสกุล รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ น าคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษา แจกอาหาร 
น้ าดื่มแก่ประชาชนผู้ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ณ จุดรับรองและอ านวยความสะดวกของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 



 

 

 

 

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา08.00 น. น าโดย ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจาร ี
ผู้อ านวยการโรงเรียน น าข้าราชการ คร ูเจ้าหน้าที ่และนกัเรียน โรงเรียนกีฬาจงัหวัด
ชลบุรี ท าพิธีรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุเดชฯ 
"รวมพลังแห่งความภักดี" 
    มีพิธกีล่าวค าปฏิญาณ ร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และนักเรียนได้ท าความด ีโดยเกบ็ขยะรอบโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี 

     งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรม 
บอกเล่าประวัติวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทง นักเรียนและครูได้ร่วมลอยกระทง
เพื่อขอขมาพระแม่คงคา โดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี ประธานในพิธี ซ่ึงจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และน ากระทง       
ไปลอย ณ สระน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกบันักเรียนชนิดกีฬายกน้ าหนัก 
ในการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่17 ประจ าป2ี559 
ระหว่างวันที ่8-16พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยม ี
1. นางสาวสุรจนา ค าเบ้า ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 53กก.หญิง      
ผลการแข่งขัน 3 เหรียญทอง  
2. นางสาวนวพร แดงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 58 กก.หญิง      
ผลการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 
3. นางสาวรสสุคนธ์ สอนแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 63 กก.หญิง 
ผลการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 
และ 4. นายอนุชา ดวงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 69 กก. ชาย      
ผลการแข่งขัน อันดับที ่5 

    ขอแสดงความยินดีกับนกัเรียนชนิดกฬีาฟุตบอลหญิง จ านวน 5 คน เป็นตัวแทน      
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Singa Cup 2016      
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
****ได้รับรางวัลชนะเลิศ**** 
รายชื่อนักเรียนฟุตบอลหญิง กีฬาชล รุน่อายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชาติไทย คือ 
     1. เด็กหญิงกชพร นิลละออ หมายเลข 3 ม.2/2 (ได้รับรางวัลดาวซัลโว) 
     2. เด็กหญิงธนกร พลค า หมายเลข 14 ม.3/2 
     3. นางสาวณัฐณิชา กาฬสินธุ ์หมายเลข 20 ม.4/2 
     4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดวงแก้ว หมายเลข 15 ม.2/1 
     5. เด็กหญิงจิรสุตา ย าสัน หมายเลข 21 ม.3/1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

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

โทร/โทรสาร 038-054293 

www.cbss.ac.th 

 

          โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬากรีฑา 
ในการแข่งขันกรีฑานกัเรียนกรมพลศึกษา การแข่งขันระหว่างนักเรียนสว่นกลาง 
ของกรมพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผลการแข่งขัน    20 เหรียญทอง   14 เหรียญเงิน   3 เหรียญทองแดง  
     -ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอาย ุ14 ปีหญิง 
     -ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอาย ุ16 ปีหญิง 
โดยนักเรียนชนิดกีฬากรีฑาได้มอบถว้ยคะแนนรวม ให้กบั ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย        
ธิตะจาร ีผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที ่28 พฤศจิกายน 2559 


