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ฝ่ายวิชาการ

สารผู้อ�ำนวยการ
สถานการณ์ปจั จุบนั ของประเทศเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จากการ
เผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่
ด้านการศึกษา ท�ำให้การจัดการศึกษาไม่ราบรืน่ โรงเรียนจึงต้องปรับเปลีย่ น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงมีหลาย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องงดและปรับรูปแบบการจัด อย่างไรก็ตามถึงแม้
นักเรียนจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ได้กลับ
มาคือการได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ และการปรับตัวให้เคยชินกับชีวิตวิถีใหม่   
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจงพึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกวิกฤตมีโอกาสเรียนรู้อยู่เสมอ        
ขอให้รับมือกับทุกปัญหาอย่างมีสติ
ขออวยพรให้ทุกคนมีก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังปัญญา ให้มีพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งต่อไป

งานเเนะเเนว ได้เชิญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาเเนะเเนวให้ข้อมูลหลักสูตรใหม่ DESIGN AND DIGITAL INNOVATION พร้อมทั้ง      
ให้ข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่างๆ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
อธิการ/ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดโครงการโรงเรียนร่วมใจปลอดภัย      
ปลอดโรค ประจ�ำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)           
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อเนื่อง เพื่อสร้างทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารยอห์น แมรี่
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ฝ่ายวิชาการ

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการ
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อ�ำนวยการ/
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดี
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ และ ผศ.ดร.กฤษฎิ พั ท ธ์
พิ ช ญะเดชอนั น ต์ รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ
คณะครู และนักเรียนแผนการเรียน สหศิลป์-การจัดการ
ธุรกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันจันทร์ที่ 14
ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโอเซ่ 2
อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สถาบันเทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาเเนะเเนวให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อเเละอาชีพ         
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 เเละ ม.5 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
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ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มุง่ เน้น
การจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุม Authentic
Learning ทีเ่ น้นพัฒนาด้านการเรียนรูท้ แี่ ท้จริง ร่วม
กับ Characters พัฒนาคุณลักษณะคูค่ ณ
ุ ธรรม เพือ่
ให้เกิด Smart Skills ทักษะที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 โดยจั ด การเรี ย นการสอนตาม
โปรแกรมที่ ห ลากหลายตรงตามศั ก ยภาพของ
นักเรียน ดังนี้

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกรายวิชา โดยครูต่างชาติที่
จบตรงตามสาขาวิชา ยกเว้นรายวิชาภาษาไทยและวิชาประวัตศิ าสตร์ไทย เน้นการจัดการ
เรียนรูผ้ า่ นการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง (Authentic Learning) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทที่ นั
สมัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพครบทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ทักษะ
ชีวติ ในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ซึง่ ส่งเสริมให้เกิดทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีการสอบวัดระดับตามมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ESOL)
ประเทศอังกฤษ ในระดับ Young Learners Exam (YLE), KET/PET และ IELTS นักเรียน
สามารถเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวันของตนเองได้อย่างตรงตามศักยภาพ รวมถึงการเข้าศึกษาต่อในระดับ
ต่าง ๆ และการประกอบอาชีพในอนาคต

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองหรือเข้าใจความสามารถของตนเองผ่านการ
จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual
Language) ในรายวิชา Science Mathematic
Social Study and Value Education รวมถึงจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นตรงตามความถนัด ศักยภาพ
ของตนเองอย่างแท้จริง เพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษาต่อ
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และการประกอบอาชี พ ใน
อนาคต

มุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ และความ
สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ ครบ 4 ทักษะ ไม่วา่ จะเป็น
ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด และ
ทั ก ษะการเขี ย น โดยครู ต ่ า งชาติ เจ้ า ของภาษา
(Native Speaker) พร้อมทั้งเลือกใช้ต�ำราในการ
จัดการเรียนการสอน และการสอบวัดระดับภาษา
อังกฤษ ในระดับ Young Learners Exam (YLE)
และ KET/PET Test ในแต่ละระดับชั้นจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลกอย่าง University
of Cambridge อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเลือกเรียนภาษาทีส่ าม (ภาษาจีน/ภาษา
ญี่ปุ่น) ตามความสนใจ อันจะเป็นทักษะส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การ
ศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ และการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
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มุง่ ส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ และความสนใจทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญใน
การพัฒนาก�ำลังคนที่ส�ำคัญของประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายที่เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการเรียนรู้ที่แท้
จริง (Authentic Learning) จากผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขา ทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้นกั เรียนเกิดสมรรถนะ
ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต รวมถึงการเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา และการประกอบอาชีพที่ตรงตามศักยภาพ
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MLP
Covid-19 Seminar

On 18 February, all of our MLP students attended an informative
seminar about Covid-19. A delegation from Phayathai Hospital led the
seminar at the Louis Chanel Hall. Everyone enjoyed and appreciated the
knowledge gained on how to be aware and protect themselves from the
dangers of Covid-19. It was a great opportunity for all students to
participate and get first hand information from representatives from such
a big and famous hospital.

MLP ROBOTICS

The MLP program will integrate robotics in its program in the next
school year, and it will be taught in a progressive level starting next year:
The primary students will be taught preparatory and basic courses, the
lower secondary students will be taught advanced courses and the higher
secondary students will be taught to build their own electronic devices
and program them using programming tools from UB Tech Robotics.
On 2 March, our IT, Science and Math teachers followed a seminar
with a team of experts from UB Tech Robotics to test the programming
tools and to discuss the different teaching courses and the applicability
of Math and Sciences in Robotics.
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Cambridge Certificate Award Ceremony
On Friday the 12th of February, the Modern Language Program held a Cambridge Certificate Award Ceremony for
the students who were successful in completing Cambridge University English Examinations; Young Learners (YLE),
Key English Test (KET) and the Preliminary English Test (PET).
Attended by the Brother Director, members of the PTA, representatives from Cambridge University, teachers and
student’s parents, the students were presented with their certificates of achievement by the regional director of Manchester
University, Mr. Christopher John Higgins. Students who achieved a full score in the YLE test and those that achieved a
merit or distinction in KET or PET were presented with a certificate by the Brother Director.
Congratulations to all the students whose hard work and dedication to learning English has been rewarded with this
internationally recognized certification.
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ข่าวสารจากฝ่ายนักเรียนประจำ�

Graduation of Mathayom 3
Wednesday the 24th of March The Special English Program ( SEP ) hosted the Mathayom 3 Special English Program
Graduation Ceremony and University of Cambridge KEY English Test (KET) Successful Recipients. Students from SEP Mathayom
1-2 joined in the ceremony and participated in friendly congratulation speech for their senior M.3 students.
In this ceremony, Brother Verayuth Boonpram -Director of ACS was the guest of honor and handed out the Certificates to
all the M.3 graduates. This is the first year we have hosted such an event and we look forward to doing it again next year.
We are so glad the Mathayom SEP students and the M.3 parents had a wonderful time attending this ceremony.

ประชุมนักเรียนประจ�ำเดือนมีนาคม โดยมี ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร ครูผู้ดูแลด้าน
วิชาการฝ่ายนักเรียนประจ�ำ  ม.นิทศั น์ มงคลสวัสดิ์ ครูผดู้ แู ลด้านการแข่งขันกีฬา พบปะพูดคุยกับนักเรียนประจ�ำทุกหอพัก ร่วมชี้แจงเรื่องการ     
เตรียมตัวสอบ ก�ำหนดการเรียน Summer ของแต่ละระดับชั้น และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลแข่งขัน ACS Mini league ครั้งที่ 2         
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

“งานเลีย้ งส่งนักเรียนประจ�ำ ACS 7457” ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะภราดา คุณครูผู้สอนและคุณครู
ประจ�ำหอพัก ร่วมงานเลี้ยงส่งนักเรียนประจ�ำระดับชั้น ม.6 เมื่อวันศุกร์ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานเฉลิมกว้าง
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ดาวเด่น

พนักงานเกษียณ
ปีการศึกษา 2563

รายการแข่งขัน
ASMO THAI COMPETITION 2020

รายชื่อ

ครูเกษียณ
ปีการศึกษา 2563
On the 18 of October 2020, many of our MLP students joined the Asian Science and Mathematics
Olympiad. The tests were conducted at Saint Gabriel Building. We would like to congratulate the students
who performed really well. In total, two students received a bronze medal, six students received a silver
medal and one student got a gold medal for ASMO. After receiving the results, our Brother Director praised
the students for their accomplishments and took pictures with them and the teachers who tutored them.

มิสคมคาย ชิโนดม
งานแนะแนว ฝ่ายปกครอง
อายุงาน 38 ปี 5 เดือน

th

เด็กชายพงศกร สว่างการ เด็กชายกันตภณ
ส�ำเนียงดี และเด็กชายวิภู ธไนสวรรค์ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

มาสเตอร์วิชิต ตงศิริกุล
สอนวิชาพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
อายุงาน 36 ปี 11 เดือน

ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ  และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักดนตรี
วง Free Man ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดวงสตริง ทั้ง 3 รายการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันงานวันวิชาการ ฉลองครบรอบ 100 ปี
โรงเรียนเซนต์คราเบรียล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดวงสตริงไทวัสดุ ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดแข่งขันรายการ TMS Music Contest ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 จ.ระยอง

นางผ่องพักตร์ ทองท�ำ
งานท�ำความสะอาด อาคารเทโอฟาน
อายุงาน 43 ปี 8 เดือน

เด็กชายทีฑโชติ เกิดดี ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6

นางเบญญาภา บุญก่อสร้าง
งานเขียงหั่น งานโรงครัว
อายุงาน 36 ปี 5 เดือน

มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล
ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
อายุงาน 34 ปี 10 เดือน
นางสมนวรรณ์ หมอยาดี
งานเสิร์ฟอาหารนักเรียนประจ�ำ อาคารเทโอฟาน
อายุงาน อายุงาน 28 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์เชิดชัย ยังให้ผล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
อายุงาน 32 ปี 11 เดือน
มิสสุจิรา ผลาผล
งานบริหาร ฝ่ายนักเรียนประจ�ำ
อายุงาน 27 ปี 5 เดือน
นางนภา แฟงรักษ์
งานท�ำความสะอาด อาคารอ�ำนวยการ
25 ปี 8 เดือน

ด.ช.กิตติณัฏฐ์ เหลืองอรุณชัย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
แข่งขันรถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2564
รายการ Kart Championship Of Thailand 2021
รุ่น Junoir Rok GP เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ สนาม Bira Kart Pattaya
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เด็ ก ชายพงศกร สว่ า งการ ได้ รั บ รางวั ล
เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6
เด็กชายภูวนาถ คุณะเกษม ชั้นประถมศึกษา     
รายการแข่งขัน ASMO INTERNATIONAL
ปีที่ 3/1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขัน ไตรกีฬา 2020 ณ ประเทศมาเลเซี ย เด็ ก ชายพงศกร
TOA Triathlon color of Spiritual 2021 รุ่นอายุ สว่างการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมวิชา
9-10 ปี (ว่ายในทะเล 100 เมตร ปั่นจักรยาน 6 กิโลเมตร
วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยสามารถท�ำเวลาได้ 40.26นาที) วิทยาศาสตร์ และเหรียญเงินประเภทบุคคล ระดับ
ณ หาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 6 มีนาคม 2564

มาสเตอร์ณรงค์ฤทธิฺ์ ไชยดวง
งานอภิบาล/งานบริหารทั่วไป ฝ่ายกิจกรรม
อายุงาน 25 ปี 5 เดือน

มิสวรรณา จรัลเวชสุทธิ
งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
อายุงาน 11 ปี 5 เดือน

นางวัฒนา จันทร์เดช
งานซักผ้า โรงซักผ้า
18 ปี 3 เดือน
ACS News 11
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พัฒนาอาคารสถานที่

“งานสัปดาห์ห้องสมุด”
ประจำ�ปีการศึกษา 2563

งานห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันช่วงพักกลางวัน และ   
ในคาบเรียนการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ   
การเขียน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลากหลายกิจกรรมที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัยของนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564
ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการ ให้เกียรติ      
เป็ น ผู ้ ม อบเกี ย รติ บั ต รและของรางวั ล กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น           
คิด วิเคราะห์และการเขียน ประจ�ำปีการศึกษา 2563  ระดับมัธยมศึกษา
ณ อาคารยอห์น เแมรี่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

ค่ายลูกเสือ

ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจําและ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของรางวัล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน ประจ�ำปีการศึกษา
2563  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันพุธที่
17 มีนาคม 2564

ในช่วงที่โรงเรียนปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางฝ่ายอาคารสถานที่ได้เข้าเตรียมพื้นที่ฝั่งค่ายลูกเสือ ไถพรวน เตรียมแปลง
ส�ำหรับหว่านเมล็ดหญ้าใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่โดยประมาณ 1 ไร่ พร้อมทั้งเดินระบบน�้ำจากถังแชมเปญส�ำหรับรดน�้ำแปลงหญ้า
และสวนป่าพะยอม ดูแลสวนกล้วย และไร่มนั ส�ำปะหลัง ก�ำจัดวัชพืช ตัดหญ้า พรวนดิน รวมถึงขุดบ่อขยะแห้ง เพือ่ ลดการเผาไหม้ และป้องกัน
การเกิดมลพิษ
ด้านความสะดวกและความปลอดภัย ส�ำหรับผู้ที่เข้าใช้ค่ายลูกเสือ ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโดยรอบบริเวณค่ายลูก
เสือ รวมทั้งการปรับปรุงระบบท่อน�้ำใช้(น�้ำบาดาล) จากถังแชมเปญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

พ่นละอองฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อโรค
มิสสมนึก สุทธิถวิล ครูอาวุโส อดีตหัวหน้างานห้องสมุด และ             
ครูผู้สอนภาษาไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของรางวัล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน ประจ�ำปีการศึกษา
2563  ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ อาคารโดนาเซียง เมื่อวันศุกร์ที่
19 มีนาคม 2564  
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ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้พ่นละอองฆ่าเชื้อ ด้วยน�้ำยา BESCON P-A ซึ่งเป็นน�้ำยาฆ่าเชื้อที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
แล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้ มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจาก
เชือ้ โรคและอินทรียสาร โดยโรงเรียนจะท�ำการพ่นละอองฆ่าเชือ้ ให้กบั อาคารเรียน อาคารประกอบการ และอาคารทีพ่ กั นักเรียนประจ�ำทัง้ ภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
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