
ประวัติ  นายณัฐกิตติ์  ชื่นศิริ 
********************************* 

 นักปั่นจักรยานคนเก่งแห่งโรงเรียนแสนสุข คือ นายณัฐกิตติ์      ชื่นศิริ  ได้เข้าเฝ้ารับรางวัล
พระราชทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎ
ราชกุมาร ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จ านวน 5 สนาม  ณ  พระท่ีนั่งอัมพร
สถาน กรุงเทพมหานคร 
 สนามท่ี 1 จังหวัดเชียงราย ได้ล าดับที่ 3 ได้คะแนน 7 คะแนน  
        สนามท่ี 2 จังหวัดกาญจบุรี ได้ล าดับที่ 3 ได้คะแนน 7 คะแนน 
        สนามท่ี 3 จังหวัดชัยนาท    ได้ล าดับที่ 2 ได้คะแนน 8 คะแนน 
        สนามท่ี 4 จังหวัดพะเยา    ได้ล าดับที่ 2 ได้คะแนน 8 คะแนน 
        สนามท่ี 5 จังหวัดสุโขทัย    ได้ล าดับที่ 1 ได้คะแนน 20 คะแนน  
        สนามสุดท้ายถือเป็นสนามที่ได้คะแนนคูณ 2  

นายณัฐกิตติ์  ชื่นศิริ  เกิดวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2542  อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 27/8 หมู่ 7 ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    

เป็นบุตรของ  คุณแม่ส าอางค์  ชื่นศิริ   ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ที่จังหวัดชลบุรี  
เป็นนักเรียนโรงเรียนแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีศึกษาอยู่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3/7   
ณัฐกิตติ์  ได้ฝึกขี่จักรยานมาตั้งแต่เด็กๆ ตัวเล็ก ๆ อายุ 8 ปี  ใช้จักรยานธรรมดาทั่วไป ขี่ไปกับแม่ 

และผู้ใหญ่หลาย ๆ คน ที่ใช้จักรยานมีเกียร์ (เป็นระบบช่วยให้การขับขี่ทางพ้ืนราบหรือขึ้นเขาได้อย่างเบาแรง) 
แต่ณัฐกิตติ์ สามารถขับขี่จักรยานโดยท้าผู้ใหญ่บ้านแข่งขันตลอด (ผู้ใหญ่เทวินทร์ หยกอุบล)  ชนะผู้ใหญ่ตั้งแต่
ตอนเป็นเด็ก   ผู้ใหญ่ทุกท่านที่พบก็ชื่นชมในความสามารถความมีมานะความอดทนความพยายามที่มีอยู่ในตัว
ของเอง ไม่ท้อ  ไม่ยอมแพ้  ไมบ่่น และเป็นเด็กท่ีพูดไม่เก่ง ขี้อาย ยิ้มอย่างเดียว แต่เมื่อได้คุยแล้วจะรู้ว่าเป็น
เด็กท่ีมีความคิดดี และ คิดเป็น  สนิทกับแม่มาก มีอะไรปรึกษากับแม่ทุกเรื่อง รักกันมากสองแม่ลูกคู่นี้ จะห่าง
กันตอนแม่ไปท างานลูกมาเรียนหนังสือ ถ้าแม่ท างานหรือมีภารกิจใด ๆ ที่ลูกไปด้วยไม่ได้ ลูกคนนี้อยู่บ้านเฝ้า
บ้านให้แม่ ได้เริ่มเข้าแข่งขันครั้งแรก ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ  โดยมีร้านตี๋การยางส่งเข้าแข่งขัน ที่จังหวัดลพบุรี
ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นชิงแชมป์แห่งประเทศไทย   

ได้เข้าแข่งขันและรับรางวัลอีกมากมายดังนี้ 
 ***  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมงกุฎราชกุมาร    ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย  ณ วังสุโขทัย 
 *** ในปี 2553  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามมงกุฎราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ชิงแชมป์จักรยานเสือภูเขา 
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ***  ในปี 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ระดับ......  โดย นายเชาวลิต มงคลเลิศ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา  
 *** วันที่ 1 สิงหาคม 2555  ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) ขอยืมตัวนักกีฬา 
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ชื่นศิริ  โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข  ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่  ณ  เมือง
เกาซุง ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 8 – 20 สิงหาคม 2555  ได้รับรางวัลอันดับที่ 5  



 *** ในปี 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจ าปี 2555 ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีนาย
คมสัน เอกชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  หลังจากรับรางวลัแล้วได้เลี้ยงต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ได้เปิดบ้านผู้ว่าเลี้ยงต้อนรับอย่างใหญ่โต ท าไวนิลติดไปทั่วในจังหวัดชลบุรี  
 *** ในปี 2555  ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมสรรหาเด็กดีเด่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ผู้ที่ด าเนินการสรรหาส่งคือชมรมไลฟแอนด์ลีฟวิ่งไบค์เนตชลบุรี 
ประธานชมรมคือ นายเสรี ธรรมพิทักษ์พงษ์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดัน  และยังมอบรางวัลให้อีกเป็น
จักรยานประเภทไทม์ไทรอัล 1 คัน และจักรยานประเภทเสือหมอบอีก 1 คัน (ราคา-ประมาณ 250,000 บาท)  
 *** หมาด ๆ และพ่ึงคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2557 ที่จังหวัดปราจีนบุรี  ได้
ล าดับที่ 1  ไดเ้ป็นตัวแทนภาคตะวันออก เขต 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชมรมไลฟแอนด์ลีฟวิ่งไบค์
เนตชลบุรี อยู่ที่ศรีราชา เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และแม่ผู้ให้การสนับสนุนอย่างมาก เพราะเป็นการแข่งขัน
เยาวชนซึ่งมีอายุ 14-18 ปี  นกัแข่งขันส่วนใหญ่อายุ 18 ปี แต่นายณัฐกิตติ์อายุ 15 ปี สามารถเอาชนะได้รับ
รางวัลที่ 1 
 *** ในปีหน้า ปี 2558  ได้เป็นนักกีฬาจักรยานเยาวชนตัวแทนจังหวัดชลบุรีในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 31 จันทบูรเกมส์  จังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 
 *** เป็นนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 
 
 เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนแสนสุข เมื่อปี 2555  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสนสุข พบ
ช้างเผือก ที่เป็นผู้มีความสามารถมาก แต่นายณัฐกิตติ์ ก็ยังคงเป็นณัฐกิตติ์คนเดิม ทีไ่ม่กล้าพูด ไม่กล้าคุย ยิ้ม 
อายเหมือนเดิม  
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (เฉลี่ย 3.00)  
 ข้อมูลที่ได้  โรงเรียนต้องประเมินสถานศึกษาพอเพียง ผอ.ประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์  ได้ด าเนินการ
วางแผนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งส่วนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีจักรยานพอเพียง ได้
ประกาศนักเรียนคนใดขับขี่จักรยานมาโรงเรียน หรือจะเข้าร่วมโครงงานจักรยานพอเพียง ก็มีนายณัฐกิตติ์ ชื่น
ศิริ มาสมัครด้วย ก็ได้พูดคุยกันจึงรู้ว่าเป็นนักปั่นจักรยาน ระดับประเทศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน  เรียน
ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนแสนสุขศึกษา ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมาแล้ว มา
เรียนที่โรงเรียนแสนสุข ก็ยังคงเข้าร่วมการแข่งขันอยู่เสมอ ได้รับรางวัลมากมายดังที่กล่าวมาแล้ว  โรงเรียน
แสนสุขจึงขอแสดงความยินดีกับนายณัฐกิตติ์ ในครั้งนี้ด้วยจึงขอจัดงานแสดงความยินดีที่เป็นตัวอย่างนักเรียน
ที่ดีมาก สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว  ชมรม และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนทุกการแข่งขัน  ให้กับโรงเรียน 
ให้กับท้องถิ่นที่อยู่ ให้กับจังหวัด ให้กับประเทศ  
 หลังจากท่ีนายณัฐกิตติ์ ได้รับรางวัลมากมาย ได้มีนักเรียนของโรงเรียนแสนสุขได้หันมาขี่จักรยานกัน
หลายคนมาก  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


