
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 
เรื่อง แจ้งก าหนดการเปิดเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

………………………………… 
              เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและภายในจังหวัดชัยภูมิ
ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามมาตรการ      
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิจึงขอเลื่อนการด าเนินการตามปฏิทินรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

ว/ด/ ป เวลา การด าเนินการ หมายเหตุ 
27 พ.ค.64 

 

 

09.00 - 09.30 น. 

09.30 -10.30 น. 

 

 

 

10.30–12.00 น. 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1 คัดกรองโควิด -19 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1 ลงทะเบียน 

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 โดยรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

และ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุม่งานทั้ง 4 กลุ่มงาน 

 

- พบครูที่ปรึกษา ประชุมผู้ปกครอง (กิจกรรม Classrom 

meeting )  

- ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (จ านวน 3,280 บาท/ปี)  รับอุปกรณ์

การเรียน  

- ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  

-ขณะท ากิจกรรมเว้นระยะห่าง1-2 

เมตร 

-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ์

-ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ การ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

อย่างเคร่งครัด 

28 พ.ค.64 

 

 

09.00 - 09.30 น. 

09.30 -10.30 น. 

 

 

 

10.30–12.00 น. 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.4 คัดกรองโควิด -19 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.4  ลงทะเบียน 

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โดยรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

และ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุม่งานทั้ง 4 กลุ่มงาน 

 

- พบครูที่ปรึกษา ประชุมผู้ปกครอง (กิจกรรม Classrom 

meeting )  

- ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (จ านวน 3,280 บาท/ปี)  รับอุปกรณ์

การเรียน  

- ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  

-ขณะท ากิจกรรมเว้นระยะห่าง1-2 

เมตร 

-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ์

-ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ การ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

อย่างเคร่งครัด 

 
7 มิ.ย.64 

07.00 -08.30 น. คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการ - คณะครูทุกคนปฏิบัติตนตาม
มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

 

08.40-16.30 น.  
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาอบรมแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์

8 มิ.ย.64 08.40-16.30 น. คณะครูประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมวางแผนถึงแนวปฏิบัติและ
แนวทางการด าเนินงาน ก่อนเปิดเรียนภาคเรียน 1/2564 ของกลุม่
งานทั้ง 4 กลุ่มงาน 

- คณะครูทุกคนปฏิบัติตนตาม
มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
 



 

 

ว/ด/ ป เวลา การด าเนินการ หมายเหตุ 
9 มิ.ย.64 09.00 -12.00 น. - ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2 คัดกรองโควิด -19 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2 ลงทะเบียน 

- ครูที่ปรึกษาประชุมผู้ปกครอง(กิจกรรมClassrom meeting )  

 - ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (จ านวน 2,720 บาท/ปี)  รับ

อุปกรณ์การเรียน ตารางเรียน 

- ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  

-ขณะท ากิจกรรมเว้นระยะห่าง1-2 เมตร 

-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ์

-ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

  

13.00 น เป็นต้นไป 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ปฎิบัติราชการจนถึงเวลา 16.30 น. 

 

10 มิ.ย.64 09.00 -12.00 น. - ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3 คัดกรองโควิด -19 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3 ลงทะเบียน 

- ครูที่ปรึกษาประชุมผู้ปกครอง(กิจกรรมClassrom meeting ) 

 - ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (จ านวน 2,720 บาท/ปี)   

รับอุปกรณ์การเรียน ตารางเรียน 

- ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  

-ขณะท ากิจกรรมเว้นระยะห่าง1-2 เมตร 

-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ์

-ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ปฎิบัติราชการจนถึงเวลา 16.30 น. 

 

 

11 มิ.ย.64 09.00 -12.00 น. - ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.5, ม.6 คัดกรองโควิด -19 

- ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.5 , ม.6  ลงทะเบียน 

- ครูที่ปรึกษาประชุมผู้ปกครอง(กิจกรรมClassrom meeting ) 

 - ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (จ านวน 2,720 บาท/ปี)  รับ

อุปกรณ์การเรียน ตารางเรียน 

- ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  

-ขณะท ากิจกรรมเว้นระยะห่าง1-2 เมตร 

-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ์

-ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ปฎิบัติราชการจนถึงเวลา 16.30 น. 

 
 

14 มิ.ย.64 08.00-16.30 น. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564  

 

 
 
( นางวราภรณ์  ปากเมย ) 
ครู รักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 


