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  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี
 Chonburi Sports School 

ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2562   

พิธีท ำบญุตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 
    วันที่ 6 มกราคม 2562  นางวิลัดดา ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีท าบุญ   
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ หน้าอาคารเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

เด็กและเยำวชนดีเด่น ประจ ำป ี2562 
     วันที ่9 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จ านวน 2 คน เข้ารับโล่ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 ณ ตึกสันติไมตรีท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ได้แก ่
       
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววีรฉัตร สวุรรณโชติ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ชนิดกีฬากรีฑา 

เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนที่น าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ 
ด้านกีฬาและนันทนาการ

นำงสำวณภำภัช สุขนอก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ชนิดกีฬำฮอกกี้ 

เข้ำรบัรำงวลัเด็กและเยำวชนดีเด่น

สวัสดีปีใหม่ 2562 
             ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี               
และคณะผู้บริหาร ได้เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ผู้ใหญ่ที่นับถือ และหน่วยงาน
ราชการภายในจังหวัดชลบุรี 



 

วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 
     วันที่ 17 มกราคม 2562 ตัวแทนบุคลากร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช          
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

วันยุทธหัตถขีองสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
       วันที่ 18 มกราคม 2560 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 
21 รักษาพระองค์ จ.ชลบุรี 

วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 
       วันที่ 12 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม
นันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบค าถามและมอบของขวัญให้เด็กๆ ที่ร่วมสนุกในกิจกรรม     
ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม     
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

กิจกรรม "ออกน้ ำเหงื่อ ออกน้ ำใจ" 
            วันที ่27 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกจิกรรม  
"ออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ" โดยช่วยเหลือในกิจกรรมเดิน – วิ่งพฤกษาตะวันออก   
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุร ี

     นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมชมพิธีเปิดและชมการแข่งขัน 
“Women’s world Floorball championship 2019 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม -  
1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ประจ าเดือนมกราคม 2562 



 

สรุปเหรียญและประมวลภำพ 
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ คร้ังที่ 40  “นครสวรรค์ศึกษำเกมส์"       

ระหว่ำงวันที่ 22 – 30  มกรำคม  2562  
 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

           เหรียญ 
 ชนิดกีฬำ 

ทอง เงิน ทองแดง 

กรีฑำ 1 - 3 
เซปักตะกร้อ - 1 2 
ยกน้ ำหนัก 5 4 13 

ยูโด 10 2 4 
ฟุตบอล - - 1 
ฮอกกี ้ - 1 - 

บำสเกตบอล - 1 - 
รวม 16 9 23 

ขอแสดงควำมยินดีกับ นกัเรียนชนิดกีฬำกรีฑำ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชำติไทย เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสำกล สิงห์วิเศษ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4 

เข้ า ร่ วมการแข่ งขั น  Sea youth Athletics Championships 2019    
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และ เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Youth Championships 
2019 ระหว่างวันที่ 12 - 17 มีนาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 

นำยศิขรินทร ์สุวรรณำ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

เข้าร่วมการแข่งขัน Sea youth Athletics Championships 
2019  ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

นำยรัฐนันท์  ควรสถำน  
 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย     ชนิดกีฬายูโด 

นำยอิทธิพัทธ์  ศรุบุญทอง   
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย      

 ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 

โรงเรียนกีฬำจังหวดัชลบุรี
222 หมู ่1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุร ี20000 

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬำจงัหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
 

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

