
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ร้อยเอ็ด 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    เรื่อง  แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) 

ในกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
****************************** 

  ตามท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. - 12.00 น. นั้น   
เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 โรงเรียนจึงก าหนดมาตรการ
และแนวปฏิบัติของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวทุกคน
ดังนี้ 
   1. โรงเรียนจะตั้งจุดคัดกรอง วัดไข้ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวทุกคน บริเวณทางขึ้นบันไดหอประชุม ชั้นที่ 2 เพ่ือคัดกรองและวัดไข้  นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวทุกคน ก่อนด าเนินการรายงานตัว  
ในกรณีที่สงสัยหรือพบว่า นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัว
ทุกคน เป็นไข้ และหรือไม่ผ่านการคัดกรอง เจ้าหน้าที่คัดกรองจะด าเนินการคัดแยกไม่ให้เข้ารายงานตัว และหรือ
ส่งต่อสถานพยาบาลเพ่ือด าเนินการตรวจ คัดกรอง และรักษาอาการต่อไป 
    2. ให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาช่วงการรายงานตัว 
และต้องเปิดหน้ากากอนามัยเมื่อมีกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบตัวตนนักเรียน 
    3. ให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวทุกคน ท าความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อก่อนเข้า
หอประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ และหรือรายงานตัว  
    4. ให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เดินทางกลับ
จากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพักอาศัยร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข แจ้งข้อมูลกับคณะกรรมการคัดกรอง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพิจารณาด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 
    5. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ทุกคน ใช้อาคารสถานที่เฉพาะในเขตพ้ืนที่อาคารหอประชุมเท่านั้น หากมีภารกิจต้องติดต่อประสานงานอ่ืน ๆ             
กับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ 2 และ ข้อ 3 อย่างเคร่งครัด 

            ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
               ( นายสุนทร  สีหานาม ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด                   
                                        ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

วันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
****************************** 

 
๑. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ระดับชั้นและประเภทห้องเรียนที่ป้ายประกาศ  
๒. ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ที่จุดคัดกรอง 
๓. ลงลายมือชื่อรับใบมอบตัว ณ จุดที่ ๑  และกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบ 
๔. หากประสงค์สมัครเข้าเป็นนักเรียนประจ า รับใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจ า ณ จุดที่ ๒ และ 
    กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารน าส่ง ณ จุดที่ ๒ แล้วไปช าระค่าใช้จ่ายนักเรียนตามระดับชั้นและประเภท 
    ห้องเรียน (รายละเอียดตามแนบด้านหลัง) ณ จุดที่ ๓ 
๕. หากไม่ประสงค์สมัครเข้าเป็นนักเรียนประจ า ให้ช าระค่าใช้จ่ายนักเรียนตามระดับชั้นและ 
    ประเภทห้องเรียน ณ จุดที่ ๓  (รายละเอียดตามแนบด้านหลัง)  
๖. น าใบเสร็จรับเงิน ใบมอบตัวพร้อมเอกสารแนบส่ง ณ จุดที๑่ 
๗. หากประสงค์จะตัดชุดพิธีการ ให้สั่งตัด วัดตัวและช าระเงิน ณ จุดที่ ๔ (เก็บหลักฐานการช าระเงิน 
    เพ่ือติดต่อรับชุดตามก าหนดที่ทางโรงเรียนแจ้ง ) 
๘. เลือกซื้อชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋านักเรียน ชุดพลศึกษา ชุด/อุปกรณ์/เครื่องใช้ส าหรับ 
    นักเรียนประจ า และอ่ืนๆตามความประสงค์ พร้อมช าระเงิน ณ จุดที่ ๕ (เก็บหลักฐานการช าระเงิน 
    เพ่ือติดต่อรับชุดตามก าหนดที่ทางโรงเรียนแจ้ง ) 
๙. เมื่อด าเนินการครบถ้วนตามจุดที่ ๑-๕ เรียบร้อยแล้ว รับปฏิทินก าหนดเปิดเรียน ณ จุดที่ ๖ เป็นการ  
    เสร็จสิ้นการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
 
 



แผนผังสถานที่รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     ป้ายประกาศรายชื่อ 

                                  

 

 

 บันไดทางขึ้น                       ทางเข้า 

  หอประชุม 

 

                  

                               ทางออก 

         

                                        บันไดทางลงหอประชุม 
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