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ตัวแทนข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรี 

             วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบนั    
การพลศึกษา รักษาราชการแทน อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ให้โอวาทและมอบ
เส้ือผ้า แก่ผู้ฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนกีฬา ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านกีฬา 
เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ การกีฬาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนกีฬา
สังกัดสถาบันการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์ รวมถึงศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ระหวา่งวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์   
             ซ่ึงในโครงการนี้มีนักเรียนชนดิกีฬากรีฑา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี      
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 4 คน  

          วันที่  24 ตุลาคม 2560 ตัวแทนข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนกีฬา    
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีส่งมอบไฟหลวงพระราชทานของอ าเภอ จังหวัดชลบุรี         
ซ่ึงมีนายอ าเภอจังหวัดชลบุรี ทั้ง 10 อ าเภอ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้า        
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร        
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี                 
ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

        วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนกัเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี เขา้ร่วมพธิีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในวันพระราชพิธถีวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านมนังคศิลา 
ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ ณ พระเมรุมาศ
จ าลอง สนามหนา้ศาลากลางจังหวัดชลบุรี             วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ตัวแทนคณะบุคลากรโรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี          
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหญ่      
อินทาราม พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

         วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ตัวแทนข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เข้าร่วมพธิีบรรพชาอปุสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระบาทสมเดจ็  
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้วา่ราชการจงัหวัด
ชลบุรี เป็นประธานในพธิี ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุร ี



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะบุคลากร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

         วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ตัวแทนข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนกีฬา   
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย            
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

        วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นจิตอาสา เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บ้านมนังคศิลา 
ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

      วันที่  27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ตัวแทนข้าราชการ และบุคลากร     
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีอันเชิญพระโกศบรรจุเถ้า
ดอกไม้จันทร์ และบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์ไปลอย ณ พระเมรุมาศจ าลอง สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง      
ทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
ร อ บ สุ ดท้ า ย  ( 2017 AFC U-19 Women's Championship)  ที่ เ มื อ ง น า น กิ ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-28 ตุลาคม 2560 

       วันที ่29 ตุลาคม 2560 นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา เข้ารว่มการคัดเลือกนักกฬีา
ตัวแทนนักเรียนไทย ณ สนามศุภชลาลยั สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา          
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที ่2 - 6 ธันวาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
       และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐธาวรินทร์ วันดี นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้  
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222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
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www.cbss.ac.th   
Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
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