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ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมามีหลายเหตุการณ์สำ� คัญทีเ่ กิดขึน้
มากมาย โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัสโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรงอยู่     
ในหลายประเทศ ยกเว้นประเทศของเราที่ผ่านพ้นวิกฤติมา
ด้วยได้ความร่วมมือร่วมใจ การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
จึงอยากให้นกั เรียนและบุคลากรทุกคนได้หยิบยกสถานการณ์
ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งเตื อ นสติ ใ นการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น        
ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงแม้จะหนักหนาสักเพียงใด แต่
หากเราเคารพซึ่ ง กั น และกั น ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ความ
สมานฉันท์ย่อมบังเกิดขึ้น ซึ่งจะน�ำพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรค
ต่างๆ ได้ ดังความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพีธ    ี
ตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา      
ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔

ด้วยความปรารถนาดี

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

MLP

On August 19 th ,
MLP teachers and
students celebrated the
MLP Science Day. The
afternoon was packed
with exciting science
experiments, a knowledge
quiz and live musical
performances from our
teachers. Some students
also had the opportunity to participate with the experiments
which were organized by the mathayom students. It was
a very entertaining and interesting afternoon for all.

EDUCATIONAL SEMINAR [RAYONG]

STEM AND INNOTECH ACADEMY
On September 25, 2020, the Science and Mathematics
secondary teachers held the first STEM and Innotech
Academy. It was opened by Brother Dr. Verayuth
Boonpram. The event primarily showcased the creativity,
scientific process skills and problem-solving skills of the
secondary students in MLP. In the morning competitions
were held related to Mathematics during which the students
joined the fast paced “Fun Run” competition. In the
afternoon the students participated in Science competitions
like “Mystery Box”, “Science Olympiad” and “Fly High”
during which their critical thinking skills and basic science
process skills were applied. In addition, the students
exhibited and presented their innovative STEM projects
for which the winners were announced at the end of the
day.

PINNING CEREMONY
On Wednesday the 2nd of September, students from
MLP assembled in the Louis Chanel Hall to attend the
2020, Student Committee Pinning Ceremony.
During the ceremony, grade 9, 10 and 11 students
from the MLP Student Committee were awarded their
prestigious Student Committee Member badges by Bro.
Sirichai Phangrak.
Following that ceremony, Bro. Sirichai Phangrak
presented certificates and prizes to the winners of the
Mother’s Day Competition. The competition which had
awards for speaking, writing and decorating was greatly
enjoyed by all the students who took part in it.
Finally, students who had won awards in the MLP
Science Day competition were presented certificates. The
Brother then made a short speech and congratulated the
students with their accomplishments.
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On the 24th August 2020 Ms Pasuta Oodjunsri, Head
of director’s officer, Ms Chompoonooch Lalitmongkol,
science teacher, and ACS MLP students participated in
joint activities for developing private education networks.
They were welcomed by the EEC Transport Cabinet and
by the Deputy Minister of Education, Dr. Kanokwan
Wilawan. In addition, Ms. Pattanan Tonsaipet, a student
in the grade 10 science-mathematics program, represented
Chonburi province in a forum on the topic “Thai Youth in
The New Normal”. Ms. Chanisara Khemklad, a student
in the grade 10 science-mathematics program, thanked the
Deputy Minister of Education and her staff for the
opportunity to participate.
At the event there was an exhibition of the eastern
private schools and a talent show on stage. This event was
organized by the Office of the Private Education
Commission at Assumption College Rayong.

Mahidol University and Ignite by OnDemand Cooperation

The Modern Language Program of ACS is
cooperating with Mahidol University and Ignite by
OnDemand to prepare the MLP – higher secondary
students for future examinations.
In preparation for SAT – Math and IELTS, MLP
students from Grades 10 and 11 will receive triple support:
from their subject teachers in MLP, professors from
Mahidol University and experts from Ignite by OnDemand.
In school, MLP incorporates extra tuition in their Math
and English classes to better prepare the students for SAT
– Math and IELTS. In addition to that, professors from
Mahidol University will teach our students weekly to
provide continuous educational support by using modern
and effective teaching methods. Experts from Ignite by
OnDemand will provide online learning using modern
techniques and internet-based tools to help our students
achieve better overall scores, making learning available
anytime and anywhere.
The way to the future is now. MLP – achieving
excellence together!
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ACS-SEP or Special English Program is a
program that encourages the learners to competently develop
their English communication skills. From Prathom 1 to
Mathayom 3 the SEP teaching team takes pride in the quality
of teaching and strives to advance and upgrade their methods
to best benefit the learners.
Our SEP Family also enjoys doing outdoor activities. The
teachers prepare fun activities in order to provide a creative and
motivating foundation for learning the language. This is where
they can participate in games and creative learning tasks that
encourage the use of what they are learning in the classroom.
In both Primary and Secondary activity classes, each are tailored
based on interests, relativity and subject matter. SEP tries to
simulate “Real World” experiential learning. Please enjoy our
following display from 2020.

Open House

The SEP Teachers undergo observation and evaluation in
semester 1 /2020 by the SEP team observers. This is done to
check that the SEP Teachers are delivering quality teaching and
providing a healthy learning environment. October 2020

The Special English program took part in the ACS Open
House this year. The SEP teachers and the SEP Students were
the stars of the show. The students were tasked with welcoming
and telling parents about personal experiences in the SEP
Program .They did an outstanding job helping out. Well done!
October 2020

A Real Farm Field Trip!

Student Cambridge Training

For the topic “Farms” the P.2 learners were taken to our
ACS mini zoo to see and experience the real animals they were
learning about in the classroom. They had so much fun
interacting, observing and learning outside. November 2020

SEP students from P.2/3, P2/4, P4/5, P.6/4 and M.3 classes
attended the Cambridge English Exam Preparation Training
(YLE: Starters, Movers, Flyers and KET). A trainer, Ms. Mary
Kathleen Rindthen from Se-Education Public Co. Ltd, an
authorized Cambridge Exam Centre was hosting. November
2020

Teachers Seminar
SEP Teachers have been participating a variety of seminars
this year ,one of which from Ms. Mary Kathleen Rindthen from
Se-Education Public Co. Ltd, an authorized Cambridge Exam
Centre. SEP Teachers are kept up to date on methods and
requirements of the Cambridge official tests ,so they can better
prepare the SEP students. The other Seminar was about Content
and language integrated learning (CLIL) an approach for
learning content through an additional language and also
participated in a Thai cultural evening.
September 2020

Prathom Projects and Outside Classroom Activities

Mock Tests for Cambridge Exams

The P.1 SEP Students were learning about primary colors
and secondary colors. The activity was to make a visual
presentation of how mixing primary colors together would make
new colors. The learners used paint and witnessed the changing
colors with their own eyes and had a blast with the activity.
Prathom students also have a variety of projects and activities
outside where they can learn and play educational games. Fun!
September 2020

The Special English Program Teachers have been
preparing the students for the Official Cambridge Young
Learners Exams (YLE) and Key English Test (KET). The SEP
students have been practicing diligently over the past months ,
focusing on the 4 skills and taking example tests .Through one
on one teacher to student testing and using digital apps to
practice in groups.
September 2020
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SEP Teachers Observation

Mathayom Activities
Mathayom can be a serious place of studying but also an inspiring place to learn. Students are learning about life, school
and self. The Mathayom students are encouraged to share their interests and opinions and contribute to the classroom. SEP
Teachers of M1, M2 and M3 create activities that are relevant and interesting. Holidays like Halloween , artistic projects, handson activities and participate in an extra reading class during the morning homeroom period which would expand the students
understanding while still being enjoyable.
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ข่าวสารจากฝ่ายนักเรียนประจำ�

พัฒนาบุคลากร

งานอภิบาลและอาสาพัฒนา ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรม “มงฟอร์ต
สัญจร” ให้กบั นักเรียนประจ�ำ เพือ่ เรียนรูช้ วี ติ และงานของนักบุญ
หลุยส์ มารีฯ และเรื่องราวความส�ำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโอกาส
วั น คล้ า ยวั น สถาปนาเป็ น นั ก บุ ญ ของนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ มารี เดอ        
มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ณ วัด เดล            
โรซารีโอ ระหว่างวันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563
คณะภราดา คณะครู และนักเรียนตึกอัสสัมชัญ ร่วมวจนพิธีกรรม
เสกแม่พระและตึกอัสสัมชัญโดยมี คุณพ่อสุทธิพงษ์ สุขส�ำราญ
เป็นประะธานในพิธี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็น  
สิรมิ งคลแก่คณะครูและนักเรียนตึกอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ตึกอัสสัมชัญ
ฝ่ายนักเรียนประจ�ำ  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TCAS
(Thai University Center Admission System) ให้แก่
นักเรียนประจ�ำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมิสนพวรรณ อุน่ มาก
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ

งานบุคลากร ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ จัดอบรมพนักงาน หัวข้อ “ความปลอดภัยในการท�ำงาน” (Safety First) และ “การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย” เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอ�ำเภอศรีราชา ส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอศรีราชา ณ ห้องประชุมโอเซ่ 1 อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30
– 15.30 น.

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธาน     
ในพิธีเปิดการเล่นออร์แกไนซ์เกม ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรม
คลับ) คาบ 9 นักเรียนประจ�ำ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา 16.45 น. ณ อาคารยอห์น แมรี่
ภราดา ดร.วี ร ยุ ท ธ บุ ญ พราหมณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ ประธาน            
การประชุมนักเรียนประจ�ำเดือนสิงหาคม เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 9 และ
16 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช
การแข่งขันกีฬานักเรียนประจ�ำ ACS MINILEAGUE ครั้งที่ 2
ประเภทกีฬาในการแข่งขัน
• ฟุตซอล ม.ต้น – ม.ปลาย
• สตรีทบาส ม.ต้น – ม.ปลาย
• สตรีทบาสหญิง
• แบดมินตันหญิง
จัดแข่งขันระหว่างเดือนกันยายน 2563– มกราคม 2564       
ณ สนามกีฬา หลังตึกเทโอฟาน
ฝ่ายนักเรียนประจ�ำ จัดกิจกรรม ธรรมน�ำสุข คิดดี ท�ำดี ชีวิตดี
โดยนิมนต์ ดร. พระสรณ์สิริ โททอง มาแสดงธรรมเทศนา            
ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกจิต การปฏิบัติสมาธิ รู้คิด รู้ท�ำ  มีสติใน
การใช้ชีวิตและให้นักเรียนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับ
นักเรียนประจ�ำที่ไม่ได้กลับบ้าน ในช่วงวันหยุด เมื่อวันเสาร์ที่ 26
กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ตึกอัสสัมชัญ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา
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งานบุคลากร ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ จัดสัมมนาครูชาวต่างชาติ หัวข้อ “English for Soft Skills Development” โดยมีภราดา ดร.สยาม
แก้วประสิทธิ์ รองผู้อ�ำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรโดย รศ.ดร.สุรีย์พงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์ และทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Thai Cultural Night Activity งานเลี้ยงในภาคค�่ำ เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผย
แพร่วัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมโอเซ่ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563

งานบุคลากร ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อพัฒนา EQ สู่ความเป็นเลิศของการศึกษาและ      
พัฒนาจิต โดยมีภราดาชุมพล ดีสุดจิต เป็นวิทยากรในการอบรม มีบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมยุวลัย เซนต์หลุยส์
แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ACS News 9

ปฐมวัย

กิจกรรมดนตรีส�ำหรับน้องเตรียมอนุบาล การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงเพลงและเล่นดนตรีเครื่องประกอบจังหวะง่ายๆ ฝึกการใช้   
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดการท�ำงานประสานกันของกล้ามเนื้อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ร่วมมอบดอกไม้ พวงมาลัย แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อคุณครูประจ�ำชั้น ที่
ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ในพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรยีนา เชลี

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานใน
ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน ทีป่ รึกษาแผนกปฐมวัย มอบเกียรติ
บัตรเด็กดีศรีอัสสัม ประจ�ำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เมื่อวันที่ 25 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562     
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์
กันยายน 2563
ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรม “สายใยรัก แม่ลูกผูกพัน” โดยมีคุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิก สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกิจกรรมนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความรักระหว่างแม่และลูก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคาร
วัชรสมโภช

ชั้นอนุบาล 1 ได้เรียนรู้ขนมไทย ในหน่วยการเรียน “เรารักชาติไทย” เด็กๆ ได้เรียนรู้ชื่อขนมไทยและรับประทานขนมไทยชนิดต่างๆ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆ ทั้งสนุก และได้ความรู้

การเรียนว่ายน�้ำของน้องอนุบาล ณ สระว่ายน�้ำเลโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา การว่ายน�้ำส�ำหรับเด็ก นอกจากความเพลิดเพลิน ช่วย
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมแล้ว ยังช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านทักษะการคิด และการตัดสินใจอีกด้วย
ซึ่งแผนกอนุบาลได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด
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พัฒนาอาคารสถานที่

ปรับปรุงแผนก MLP
แผนก MLP ได้มกี ารปรับปรุงต่อเติมอาคารประกอบบริเวณอาคารมงฟอร์ต เพือ่ จัดเป็นห้องศิลปะ ห้องสอนท�ำอาหาร และ
ห้อง Robot รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ทางเดินของอาคารเซนต์หลุยส์ อาคารเซนต์คาเบรียล เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม ทาสี   
โครงเหล็กศาลาอเนกประสงค์อาคารเซนต์คาเบรียล

ปรับปรุงแผนกปฐมวัย อาคารเรยีนา เชลี
แผนกปฐมวัยได้ปรับภูมิทัศน์ ด้านหน้าอาคารเรียน ให้เป็นธรรมชาติสวยงาม
น่าอยู่น่ามอง สะอาดปลอดโปร่ง เพิ่มบรรยากาศให้น่าเรียน มีการปรับเปลี่ยน
บรรยากาศภายในห้องเรียนใหม่ให้สวยงาม เพิ่มแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการ   
ของเด็กให้สามารถเลือกศึกษาค้นคว้าได้ตามความสนใจของเด็กๆ อีกทัง้ มีการก่อสร้าง
ห้องเตรียมอนุบาลเพิ่มเพื่อรองรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564
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ปรับปรุงห้องน�้ำอาคารโดนาเซียง

ทางแผนกอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงตกแต่งทาสีห้องน�้ำของอาคารโดนาเซียงให้สวยงามสะอาด ถูกสุขอนามัย และดูแลเรื่องความ
สะอาดอย่างสม�่ำเสมอ
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ดาวเด่น

นักกีฬาตะกร้อทีมโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ในการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ “อบจ.ชลบุรี คัพ 2020” ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน
2563
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักดนตรีสตริง        
วง Free Man นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อม
เด็กชายสัณห์ กางกรณ์ ชั้นประถม
เงินรางวัลจ�ำนวน 20,000 บาท การเข้าร่วมแข่งขันวงสตริง รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ในงานดนตรี ศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น จาก
กวี ศิลป์ ครั้งที่ 2 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรม
แหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี ผู้ฝึกสอน ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู
ราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
หัวหมาก

ชนะเลิศการแข่งขัน Make X Thailand 2020
ชิงแชมป์ประเทศไทย

รุ่น Starter ระดับประถมศึกษา

นักกีฬาปีนหน้าผา นายณัฏฐชัย เมฆฉาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่น Open และ เด็กหญิงสุวิชญา เอกรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 รุ่นอายุต�่ำกว่า 15 ปี ในการแข่งขันปีนหน้าผา Anti-Gravity Championship 2020
ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร
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เด็ ก ชายกิ ต ติ ณั ฏ ฐ์ เหลื อ งอรุ ณ ชั ย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 รุ่น Junior Open และ รุ่น Junior
Rock พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการ
แข่ ง ขั น KART CHAMPIONSHIP OF
THAILAND 2020 ณ สนาม JSW.
MOTORSPORT จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่
12-13 กันยายน 2563

นางสาวเรญ่า ไทเลอร์ ได้โล่รับรางวัลขวัญใจมหาชน หรือ
People’s Choice Award เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ โรงแรม
PC Prime Rangham กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขัน กิจกรรม
ประกวดพูดเพือ่ สร้างการรับรู้ หัวข้อ “35 ปี พลังเยาวชนพลังพัฒนา
ชาติ” เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2563

ระดับมัธยมศึกษา Challenge intelligent innovator

นักเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมการแข่งขัน Make X Thailand
2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย บริษัท Imagineering Education
จ�ำกัด ร่วมกับองค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยี
พระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและหน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้า
พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3 โดย ม.ณัฐพงศ์ จ�ำเนียรผล และม.สุจินต์ ศรชัย เป็น
ครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขันมีดังนี้

นักฟุตบอลทีมโรงเรียน รุน่ อายุ 18 ปี ได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Thailand
Prime Minister Cup 2020 ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี

รางวัล PEOPLE’S CHOICE AWARD ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ Make X Starter Elementary Champion
Represent Thailand in International Competition ได้รับโล่รางวัล
และเงินรางวัล 10,000 บาท
1. ด.ช.ปวีร์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์  ชั้น ป.5/3
2. ด.ช.ธนกฤต  โพธิ์แก้ว ชั้น ป.5/4
3. ด.ช.ศุภณัฐฐ์  ชื่นวัฒนกุลชัย  ชั้น ป.6/1
4. ด.ช.เมธัส  ม่วงศิริ  ชั้น ป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 MakeX Starter Elementary First
Runner Up ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท
1. ด.ช.ตฤณ  ศิริเนตร  ชั้น ป.6/1
2. ด.ช.ชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี ชั้น ป.6/1

ทีม Secret serve ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1. นายภาสวร หิรัญพฤกษ์  ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
2. นายกฤษนัย ใยบัวเอี่ยม  ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
3. นางสาวสิรินภา หมายผล ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
4. นายธาริต เนตรจรัสแสง ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
5. นางสาวจาริญญา จอมศักดิ์ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
6. นายชลสิทธิ์ กิจกุลพิเชฐ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
ทีม Diamond Brain ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
1. นายธนกฤต ตุ้มฉิม ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
2. นายสุรดิษฐ์ ศิริจิระโชติ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
3. นายศุภวิชญ์ แตงหนู  ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
4. นายณัฏฐกฤติ ละเลิศ  ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
5. นางสาวพิราภรณ์ ประเสริฐ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
6. นายนรวิชญ์ ไชยแสง ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
ทีม GroupGripz ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. นายมือน�้ำ สุขสวัสดิ์ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
2. นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
3. นายณภัทร วิเศษศิริ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
4. นางสาวกิรณา เอี่ยมวสันต์ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
5. นายวชิรวิทย์ สุภานิช ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
6. นายธนัท กมลวงษ์ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
ทีม CS1st ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
Best design awards
1. นายวริศ ธีระพงษ์ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
2. นายภสุ ไพศาบนววิช ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
3. นายนิศรัณย์ แสงวิรัญ ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
4. นายต้นกล้า ค�ำอุ่น ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
5. นางสาวอัญชิษฐา ขวัญโกมล ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
6. นางสาวพิมพ์ลภัส เดชสุภา ม.5/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม
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