
 
 
 
 

 

ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
เรื่อง ก าหนดการเปิดภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

.................................................... 
 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง 
(๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  จึงขอประกาศก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนราชประชา- 
นุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 ในระดับสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. วันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการสภานักเรียน  จ านวน 50 คน                
รายงานตัว ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
  ๒.  วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.๑, ม.๑, ม.๔ และ 
นักเรียนชั้นเคลื่อน รายงานตัว ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
  ๓.  วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายงานตัว 
ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
  ๔.  วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒, ๓, ๖ รายงานตัว ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
  ๕.  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๖.  ให้นักเรียนกักตัวอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างน้อย 7-10 วัน เพ่ือดูอาการต่าง ๆ ก่อนมา
รายงานตัวในวันที่ก าหนดตามข้างต้น ซึ่งถ้านักเรียนมีอาการป่วยไม่สบาย หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดนักเรียนยัง
ไม่ต้องมารายงานตัว โดยโทรแจ้งให้กับครูประจ าชั้นรับทราบเป็นเบื้องต้นก่อน 
  ๗.  ในวันที่นักเรียนมารายงานตัว ต้องน าใบรับรองผลการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล มายืนยันที่บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน เพ่ือรับรองว่านักเรียนมี
ความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งใบรับรองนี้สามารถรับรองผลได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากวันที่นักเรียน
เข้ารับการตรวจ และเอกสารรับรองการกักตัวที่บ้าน อย่างน้อย 7-10 วัน พร้อมให้อสม./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน เซ็น
รับรองว่าได้กักตัวอยู่ท่ีบ้านจริง พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรอง (ตามเอกสารแนบท้าย) 
  ๘. ในกรณีที่นักเรียนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนมาโรงเรียน นักเรียนยังไม่ต้องมารายงานตัว
เข้าโรงเรียน ให้นักเรียนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ให้หายเป็นปกติก่อนจึงค่อยมารายงานตัวในภายหลัง โดยให้
นักเรียนแจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
  ๙. ให้นักเรียนทุกคนน าชุดตรวจ ATK มาคนละอย่างน้อย ๑ ชุด และหน้ากากอนามัยมาด้วย
อย่างน้อย ๑ กล่อง  



  ๑๐. นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ในวันทีม่ารายงานตัว ให้เรียบร้อย 
  ๑๑. นักเรียนทุกคนต้องตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ 
  ๑๒. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียน น าเครื่องมือสื่อสารใดๆทุกชนิดเข้ามาใช้ เช่นโทรศัพท์ 
แท็ปแล็ต โน๊คบุ๊ค และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นเช่น กระทะไฟฟ้า พัดลม กาน้ าร้อน เครื่องหนีบผม ไดร์เป่าผม 
ยกเว้นเตารีด 

๑๓ . นักเรียนทุกคนต้องน าอุปกรณ์ในการพัฒนา โรงเรียนมาด้วยตามระดับชั้น ดังนี้   
- ชั้น ป.1 – ป.3 ตะกร้าเก็บขยะ + ไม้กวาดดอกหญ้า + ปุ๋ยคอกคนละ 1 กระสอบ 
- ชั้น ป.4 – ป.6 มีดถางหญ้าหรือจอบเล็ก + ไม้กวาดดอกหญ้า + ปุ๋ยคอกคนละ 1 กระสอบ 
- ชั้น ม.1 – ม.3 มีดถางหญ้า + ไม้กวาดทางมะพร้าว + ปุ๋ยคอกคนละ 1 กระสอบ 
- ชั้น ม.4 – ม.6 จอบใหญ่ + ไม้กวาดทางมะพร้าว + ปุ๋ยคอกคนละ 1 กระสอบ 

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ .....๒๔...... เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นางวิลาวัลย์ ปาลี) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เอกสารรับรองการเฝ้าระวังสถานการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

                                                                          วันที่.......เดือน........................พ.ศ......................... 
 

1.ข้อมูลบุคคล 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน).....................................................................................ระดับชั้น........... ....................... 

เลขประจ าตัวประชาชน...............................................................ว/ด/ป (เกิด).................................อายุ..............ปี 
ที่อยู่บ้านเลขที่.................หมูท่ี่.....................บ้าน......................................ต าบล................. .................................... 
อ าเภอ.........................................................จังหวัด..... .......................................เบอร์โทรศัพท์................................ 
 ข้าพเจ้าได้อาศัยตามที่อยู่ที่ได้แจ้งข้างต้นจริง และได้กักตัวตั้งแต่วันที่.........เดือน................พ.ศ............... 
ถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ...................รวมระยะเวลาจ านวน...................วัน ตามระยะเวลาการเฝ้าระวัง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นบุคคลที่สามารถกลับเข้าสถานศึกษาได้ตารมาตร
การณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่ทางสถานศึกษาก าหนด 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 
     ลงชื่อ..........................................               ลงชื่อ.......................................... 
     (……………………………………………)                                         (……………………………………………) 
             นักเรียน                        ผู้ปกครอง 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้รับรอง 
(……………………………………………) 
อสม.หมู่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างเอกสารรับรองการตรวจ ATK จาก รพ.สต. /โรงพยบาล/คลินิก 
 

 


