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๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง    ผู3ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 

เรียน    แจ3งวันเป4ดเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดการเป4ดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 

กำหนดให3เป4ดเรียน ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให3สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให3สอดคล3องกับ
สถานการณ<ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดโรคติดต"อโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) โดยคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กำหนดให3แต"ละสถานศึกษากำหนดให3จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เช"น 

๑. การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเว3นวัน คือ วันจันทร< วันพุธ วันศุกร< และ วันอังคาร 

วันพฤหัสบดี วันเสาร< 

๒. การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน 

๓. การสลับช"วงเวลามาเรียนของนักเรียน เปIนรอบเช3าและรอบบ"าย 

๔. การสลับเรียนใช3เลขคู" เลขค่ี 

การแบ"งกลุ"มนักเรียนออกเปIน ๒ กลุ"ม ในแต"ละกลุ"มมีนักเรียน ๒๐-๒๕ คน ต"อห3องเรียนไม"เกิน โดยเว3นระยะห"าง 

 ทางโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษาได3ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร"วมพิจารณาและประโยชน<

ของนักเรียน โดยได3เลือกจัดการเรียนการสอนแบบวันเว3นวันโดยเริ่มเป4ดเรียนในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

กลุ"มท่ี ๑ เริ่มเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ตรงกับวันพุธ) เรียนจันทร< พุธ ศุกร< 
กลุ"มท่ี ๒ เริ่มเรียน ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ตรงกับวันพฤหัสบดี) เรียนอังคาร พฤหัสบดี เสาร< 

ดังนั้นในวันท่ี ๑ - ๓๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการจัดตารางเรียนดังต อไปนี้ 
ระดับ Nursery       เรียนวันจันทร<-ศุกร< เวลา ๐๘.๐๕ น. - ๑๔.๑๕ น. เรียนทุกวัน 

ระดับอนุบาล ๑ - ๓  กลุ"มท่ี ๑ เรียนวันจันทร< วันพุธ และวันศุกร< เวลา ๐๘.๐๕ - ๑๕.๑๕ น. (เริ่มเรียน ๑ ก.ค. ๖๓) 

        กลุ"มท่ี ๒ เรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร< เวลา ๐๘.๐๕ - ๑๕.๑๕ น. (เริ่มเรียน ๒ ก.ค. ๖๓) 

ระดับ ป. ๑ - ป. ๓   กลุ"มท่ี ๑ เรียนวันจันทร< วันพุธ และวันศุกร< เวลา ๐๘.๐๕ - ๑๖.๑๕ น. (เริ่มเรียน ๑ ก.ค. ๖๓) 

        กลุ"มท่ี ๒ เรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร< เวลา ๐๘.๐๕ - ๑๖.๑๕ น. (เริ่มเรียน ๒ ก.ค. ๖๓) 



ระดับ ป.๔ - ป.๖      กลุ"มท่ี ๑ เรียนวันจันทร< วันพุธ และวันศุกร< เวลา ๐๘.๐๕ - ๑๖.๑๕ น. (เริ่มเรียน ๑ ก.ค. ๖๓) 

        กลุ"มท่ี ๒ เรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร< เวลา ๐๘.๐๕ - ๑๖.๑๕ น. (เริ่มเรียน ๒ ก.ค. ๖๓) 

  การเปรียบเทียบเวลาเรียน 

- เวลาเรียน วันจันทร< – วันศุกร< 
- เรียนปกติเวลา ๐๘.๐๕ - ๑๕ - ๑๕ น.. รวม ๖ ชั่วโมง / วัน 
- เรียน ๕ วัน รวมเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง / สัปดาห< 
ใน ๑ เดือน ภาคปกติ เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง / เดือน สถานการณ<โควิด ๑๙ เฉพาะเดือน กรกฎาคม 
เรียน ๘๔ ชั่วโมง / เดือน 
ฉะนั้น เดือนกรกฎาคม เวลาเรียนของนักเรียนจะไม"ครบ ๑๒๐ - ๘๔ = ๓๖ ชั่วโมง การสอนชดเชย

เวลาเรียน เดือนสิงหาคม, เดือนกันยายน เรียนตามปกติ วันจันทร< – ศุกร< เริ่มเรียนเวลา ๐๘.๐๕ - ๑๖.๑๕  น. 
ทางโรงเรียนเพ่ิมเวลาเรียนให3 ๑ ชั่วโมง ทุกวัน จนครบ ๓๖ ชั่วโมง ท่ีขาดหายไป 

หมายเหตุ  ๑. ในสถานการณ<โควิด ๑๙ เดือนกรกฎาคม ของการเป4ดเรียน ผู3ปกครองท่ีอยู"ใกล3 มี
ความประสงค<จะรับ-ส"งเองในเดือนนี้ ขอให3รับ-ส"งเองตามวันเวลา และแจ3งครูประจำชั้นภายในวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือทางโรงเรียนจะได3จัดทำข3อมูลเพ่ือจัดรถรับ-ส"งนักเรียนต"อไป 
       ๒. ขอความกรุณามาเรียนตามท่ีคุณครูประจำชั้นจัดตารางการเรียนการตอน 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                    

         (นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล)  
       ผู3อำนวยการโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบยืนยันการเดินทาง (ส งคืนโรงเรียนก อนเข.าโรงเรียน) 
ข3าพเจ3า นาย / นาง / นางสาว ...........................................................................................................................  
ผู3ปกครอง ด.ช/ ด.ญ/ นาย / น.ส................................................................................นักเรียนชั้น......../............ 

 ขอให3ข3อมูลยืนยันว"า ข3าพเจ3าและครอบครัว หรือสมาชิกในบ3านไม"ได3เดินทางไปหรือหยุดแวะพัก ผ"าน
ต"างประเทศท่ีมีการระบาดโรคโควิดในระยะเวลา ๑๔ วัน ก"อนยื่นใบกลับเข3าเรียน 
 ในช"วงวันหยุดท"านผู3ปกครองได3นำเด็กไปฝากเลี้ยง เรียนพิเศษ และเข3าทำกิจกรรมต"าง ๆ กับ

หน"วยงานอ่ืน ๆ หรือไม" 

�   ฝากเลี้ยง       �  เรียนพิเศษ        �  เข3าร"วมกิจกรรม  โปรดระบุ.......................................... 

�   ในสถานท่ี (บ3านตัวเอง)                 �  นอกสถานท่ี  โปรดระบุ................................................ 

หากนำเด็กไปฝากเลี้ยง  เรียนพิเศษ  หรือทำกิจกรรมต"าง ๆ ต้ังแต"วันท่ี.....................ถึงวันท่ี.............................. 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ข3าพเจ3าขอยืนยันว"าข3อความท่ีแจ3งนี้เปIนความจริง 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................. (บิดา /มารดา /ผู3ปกครอง) 
    วันท่ี................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต เข.าโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 

๑. การตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข3าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร"างกายด3วยเทอร<โมมิเตอร<วัด
ไข3อินฟาเรดและติดสต๊ิกเกอร< เพ่ือบ"งบอกว"า นักเรียนได3รับการคัดกรองเบ้ืองต3นแล3ว 

๒. นักเรียนต3องสวมหน3ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะท่ีอยู"ในโรงเรียน  ก"อนเข3าห3องเรียนมีการยืน
เข3าแถวระยะห"าง  และทำความสะอาดมือด3วยแอลกอฮอล<เจล (นักเรียนควรมีหน3ากากอนามัยสำหรับเปลี่ยน 
๑ - ๒ ชิ้น) 

๓. สภาพห3องเรียนมีการจัดโต[ะ เก3าอ้ีให3เว3นระยะห"าง นักเรียนนั่งเรียนประมาณห3องละ ๒๐ - ๒๕ คน 
มีการทำความสะอาด โต[ะ เก3าอ้ี ขอบประตู หน3าต"าง ด3วยน้ำยาฆ"าเชื้อ มีการเป4ดประตู หน3าต"าง ช"วงพักเบรค
และรับประทานอาหารกลางวัน 

๔. ร3านอาหาร การจำหน"ายอาหาร โรงอาหาร ภาชนะใส"อาหาร โต[ะรับประทานอาหาร มีการทำ
ความสะอาดด3วยน้ำยาฆ"าเชื้อ อาหารท่ีนักเรียนรับประทานต3องอุ"น ร3อนและสะอาด แม"ครัวต3องสวมหมวกคลุม
ผม ผ3ากันเป]^อน ถุงมืออนามัย ใช3อุปกรณ<ในการคีบอาหาร และท่ีนั่งรับประทานอาหารต3องมีระยะห"างจากกัน 

๕. มีการดูแลความสะอาดห3องน้ำ ทำความสะอาดในจุดท่ีสัมผัสบ"อยด3วยน้ำยาฆ"าเชื้อ และมี
แอลกอฮอล<เจลหน3าห3องน้ำให3นักเรียนล3างมือตลอดเวลา 

๖. ในกรณีท่ีนักเรียนมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก ทางโรงเรียนจะแจ3งให3ผู3ปกครองมารับตัวนักเรียนพาไป
พบแพทย< ทำการรักษาต"อ 

๗. รถรับ – ส"งนักเรียนจะมีการทำความสะอาดบริเวณท่ีนั่ง ท่ีเป4ดประตู ท่ีวางแขน ด3วยนำยาฆ"าเชื้อ 
ก"อนท่ีจะออกไปรับนักเรียนและหลังจากท่ีรักเรียนลงรถแล3วทุกครั้ง 

๘. ผู3ปกครองท่ีส"งนักเรียนท่ีหน3าโรงเรียนส"งกับครูท่ีคอยรับนักเรียน 
๙. ถ3าผู3ปกครองประสงค<เข3ามาส"งในโรงเรียน ส"งเสร็จมานั่งคอยบุตร ได3ท่ีสถานท่ีโรงเรียนจัดไว3 

 

 
 
 

 


