
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา 
เร่ือง มาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
............................................................................................................................  

           
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการแพร่

ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน โรงเรียน
สตรีพังงามีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว  และค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  จึงได้ประกาศมาตรการการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   โรงเรียนสตรีพังงาดังต่อไปนี้ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 6 
ประการ คือ 

1. คัดกรอง  : ผู้ที่จะเข้ามาในโรงเรียนสตรีพังงาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
2. สวมหน้ากาก  : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน 
3. ล้างมือ  : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
4. เว้นระยะห่าง  : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่าง

ระหว่างของสถานที่ 
5. ท าความสะอาด  : ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความ

สะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิก
เรียนทุกวันรวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด 

6. ลดแออัด  : ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม
รวมตัวกันเป็นกลุ่มแออัด 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
      โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
2. รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรองในเต๊นท์ข้างประตูโรงเรียนในทุกเช้า แล้ว

รับการติดสัญลักษณ์เข็มกลัดตราประจ าโรงเรียนผ่านจุดคัดกรอง 
3. ถ้ามีไข ้ไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ 
4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า 
6. ให้เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว 



7. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น ผ้าเช็ดหน้า/กระดาษช าระ/ช้อน/ส้อม/แก้วน้ า 
8. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก 
9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผักผลไม้ 5 สี 

ออกก าลังกายอย่างน้อย 60 นาที นอนหลับให้เพียงพอ 8-10 ชั่วโมง/วัน 
10. ให้รักษาระยะห่าง การนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหารเล่นกับเพื่อนอย่างน้อย 1-2 เมตร 
10.การดื่มน้ าบรรจุขวด ท าเครื่องหมายเฉพาะตนเอง ไม่ปะปนกับคนอ่ืน 
11.หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติ อาการไม่สบายของเพ่ือนไม่ท าให้เกิดความกลัว 
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง 
     โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
2. ผ่านจุดคัดกรองที่ก าหนดทุกครั้งที่มาติดต่อในโรงเรียน 
3. สังเกตอาการบุตรหลาน หากมีไข้ ไอ จามเป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ พาไปพบแพทย์ และ

แจ้งให้ครูประจ าชั้นทราบ 
4. ตักเตือนให้บุตรหลานล้างมือด้วยสบู่ และน้ าบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้า

ห้องน้ า 
5. สร้างสุขนิสัยที่ดีให้บุตรหลาน อาบน้ าทันทีหลังกลับจากโรงเรียน เล่นกับเพ่ือนและหลังกลับ

จากออกนอกบ้าน 
6. จัดหาเครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคลให้บุตรหลาน เช่น ผ้าเช็ดหน้า/กระดาษช าระ/ช้อน/ส้อม/

แก้วน้ า 
7. ดูแลสุขภาพบุตรหลานให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผัก

ผลไม้ 5 สี ออกก าลังกายอย่างน้อย 60 นาที นอนหลับให้พียงพอ 8-10        ชั่วโมง/วัน 
8. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานเข้าไปในสถานที่แออัด หรือที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก 

หากจ าเป็น ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
9. ดูแลเว้นระยะห่าง แม้นอยู่ในครอบครัว/ที่พักอาศัยระมัดระวัง/ท าความสะอาดเครื่องเล่น ของ

เล่น ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับครูทีป่รึกษา 
      โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
          1.  คอยสอดส่องดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาของท่านตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. 

2.  ดูแลนักเรียนเฝ้าระวังการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 
3.  แสดงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยเชิงบวกเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน 
4.  ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
5.  การโฮมรูม ให้ความรู้/แนะน า/ควบคุม/ติดตาม/สอดส่อง/เฝ้าระวังการปฏิบัติตนในการป้องกัน  
     โรคโควิด 19 ดังต่อไปนี้ 

-  สอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง 
-  การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย/การทิ้งที่ถูกวิธี 
-  ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาดอุปกรณ์ 
-  การเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 



  6.  ดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
 

7.  ติดตามการมาเรียนของนักเรียน กรณีขาดเรียน ถูกกักตัว อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด 19     
     บันทึกลงสมุดเหตุการณ์ประจ าวันและรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
8. บันทึกชื่อนักเรียนที่ขาด/ลาป่วยในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันเมื่อนักเรียนกลับมาเรียน

ตามปกติ ให้ติดตามน าใบลา/ใบรับรองแพทย์ แนบลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 
9.  กรณีท่ีนักเรียนมาสายให้นักเรียนขอใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง 
10. นักเรียนในชั้นที่ขาดเรียนติดต่อกันเกินสองวันให้ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือรับทราบสาเหตุการ 
      ขาดเรียน 
11. หากมีนักเรียนป่วยและกลับมาเรียนตามปกติ ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ให้ขอใบรับรองแพทย์ 

แนบมาพร้อมกับใบลา 
12. ก ากับดูแลการท าความสะอาดอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียนและใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่โรงเรียน

จดัเตรียมไว้ให้ตรวจเช็คเจลล้างมือแอลกอฮอล์/สบู่ส าหรับล้างมือให้มีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้
งาน 

13. สังเกตนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความวิตกกังวล ความเครียด 
สภาวะทางอารมณ์ 

- ลดสภาวะทางอารมณ์ ด้วยวิธีการเชิงบวก รับฟังปัญหา 
- บันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป/ประสานผู้ปกครอง 
- ฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน เช่น ฝึกสมาธิ คิดเชิงบวก ท า

กิจกรรมที่ผ่อนคลายที่ตนเองชอบ 
- ประสานงานฝ่ายแนะแนว พบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาติดต่อโรงเรียน 

1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หรือตามจุดที่ก าหนด 
3. ต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 เท่านั้น 

- วัดอุณหภูมิร่างกาย 
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
- ติดสัญลักษณ์เข็มกลัดตราประจ าโรงเรียนผ่านจุดคัดกรอง 
- กรอกข้อมูล (ชื่อ-สกุล / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ) หรือสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ 

โรงเรียนสตรีพังงา  และบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม เพ่ือเช็คอินเข้าโรงเรียนสตรีพังงา 



 
 
ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 
        โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 หน้าที่ประจ า 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
2. ท าความสะอาดสถานที่ส่วนรวม 

 การดูแลตนเอง 
1. ผ่านจุดคัดกรอง ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน 
2. มีอาการเจ็บป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
3. ขณะปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุง

มือยาง รองเท้าพ้ืนยาง ผ้ากันเปื้อน 
 การปฏิบัติงาน 

1. ท าความสะอาดพ้ืนก่อน – หลังใช้งานทุกครั้ง เน้นบริเวณท่ีมีการสัมผัสหรือใช้งาน
ร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ / แอลกอฮอล์ 

2. การท าความสะอาดห้องน้ า ที่รองนั่ง / โถส้วม /สายช าระ / ที่กดชัดโครก / ลูกบิด 
อ่างล้างมือ ฯลฯ วันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีเวลา 

3. พ้ืนบันได ราวบันได 
4. พ้ืนระเบียงทางเดิน 
5. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
6. ท าความสะอาด อุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาด ผ้า ไม้ถูพ้ืนด้วยผงซักฟอกและน้ ายาฆ่า

เชื้อด้วยน้ าสะอาดและผึ่งแดดให้แห้ง 
7. บรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ ายาท าความสะอาด คัดแยกทิ้งในถังขยะอันตราย ขยะอ่ืน ๆ 

หนา้กากอนามัย ถุงมือ รวบรวมใส่ถุงพลาสติกขยะ 2 ชั้นมัดปากถุงให้แน่นทิ้งรวม
ขยะทั่วไป 

8. หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ลา้งมือด้วยสบู่และน้ า หากเป็นไปได้ควรช าระล้าง
ร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็ว เมื่อกลับบ้านรีบอาบน้ าทันที 



ข้อปฏิบัติส าหรับแม่ค้าในโรงอาหาร 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ผ่านจุดคัดกรอง     ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน 
2. มีอาการเจ็บป่วย    ให้หยุดงานและไปพบแพทย์พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายปกติ 
3. ขณะปฏิบัติงาน 

- สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตาม
สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 

- ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบอาหารไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง 
- จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนรับประทานภายใน 2 ชั่วโมง 
- ลดการพูดคุยขณะเตรียม / ประกอบอาหาร / ตักอาหารอาหาร 
- ล้างมือบ่อย ๆ ก่อน –หลังประกอบอาหาร หลังใช้หอ้งน้ า หรือสัมผัสสิ่งสกปรก 

4. การรักษาความสะอาด 
- ท าความสะอาดพ้ืนครัว อุปกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะ โต๊ะเก้าอ้ีก่อนและหลังใช้

งาน 
- การก าจัดขยะ ใช้ปากคีบด้ามยาว ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมที่พัก

ขยะ (ขณะท าความสะอาดต้อง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง  
ผ้ากันเปื้อน รองเท้า    พื้นยาง) 

5. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้งต้องล้างมือบ่อย ๆ เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ า สระผม เปลี่ยน
เสื้อผ้าทันที 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนขณะอยู่บนอาคารเรียน 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนขึ้นอาคารเรียน 
2. เมื่อขึ้นอาคารเรียนไปยังห้องเรียน / และนั่งประจ าไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี จากจุด

ที่ก าหนด 
3. ไม่ควรวิ่งเล่นและส่งเสียงดังบนอาคารเรียน 
4. เว้นระยะห่างระหว่างเพ่ือน 1 – 2 เมตร เสมอ 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวให้ครบ ไม่ใช้หรือยืมอุปกรณ์การเรียนของผู้อ่ืน 
6. ไม่น าอาหารไปรับประทานบนอาคารเรียน /ห้องเรียน 
7. การขออนุญาตใช้ห้องน้ าระหว่างชั่วโมง มาได้คราวละ 2 คน 
8. ก่อนและหลังเรียนควรท าความสะอาดโต๊ะเรียนตนเองทุกวัน ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ (โรงเรียนเตรียม

ให้) 
9. การพบครูประจ าวิชาในรายชั่วโมง ต้องเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
10. การเดินขึ้นลงบันได ต้องเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับครูประจ าห้องปฏิบัติการ 
    โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
      1.  ครูประจ าห้องรับนักเรียนหน้าห้องปฏิบัติการ ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการ การใช้ 

     ห้องอย่างเคร่งครัด 



      2.  ครูที่สอนในห้องปฏิบัติการ ให้ดูแลนักเรียนช่วยกันท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
     ก่อนเปลี่ยนชั่วโมง 

 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักเรียน 
    โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. นักเรียนเดินแถว เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า
หอ้งปฏิบัติการ 

2. นักเรียนนั่งตามจุดที่ก าหนด ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ีหรือเปลี่ยนที่นั่ง 
3. ก่อนและหลัง ใช้อุปกรณ์ให้ท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ / หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ 
4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องปฏิบัติการ โดยไม่มีครูประจ าห้อง 

 
ข้อปฏิบัติการเข้าใช้โรงอาหาร 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ / ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
2. เข้าแถวซื้ออาหารตามจุดเว้นระยะห่างที่ก าหนด (อย่างเคร่งครัด) 
3. นั่งรับประทานอาหารตามจุดที่ก าหนด 
4. ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม และแก้วน้ าประจ าของนักเรียนที่น ามาจากบ้าน 
5. ใช้โรงอาหารไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
6. นักเรียนปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามหลักสุขอนามัยหลังรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด แล้ว

ขึ้นอาคารเรียน 
 

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องพยาบาล 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ครเูวรประจ าห้องพยาบาล ดูแลนักเรียน กรณีที่นักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ มา
บันทึกชื่อ  อาการของนักเรียนที่ป่วย 

     2.  จัดให้มีพ้ืนที่อย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนป่วยจากไข้หวัด จากการป่วยสาเหตุอื่น ๆ 
3.  ท าความสะอาดเตียง อุปกรณ์ทุกวัน และลงน้ ายาฆ่าเชื้อ 
4.  จัดเตรียมแจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ ประจ าหน้าห้องและภายในห้อง 

 
ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
    โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. นักเรียนต้องเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ในการใช้บริการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
2. นักเรียนนั่งรับประทานอาหารบริเวณจุดที่ก าหนดเท่านั้น 
3. ล้างมือก่อนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง 
4. รักษาความสะอาดโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหาร / เครื่องดื่ม  ควรดื่มให้หมดก่อนทิ้ง 
5. คัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

 
 

 



ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องน้ า 
    โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. นักเรียนเข้าใช้ห้องน้ าตามจ านวนห้องน้ าที่มี นอกนั้นรอด้านนอกและยืนเว้นระยะห่าง 
2. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ อย่างถูกวิธีทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ า 
3. นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดหลังจากใช้ห้องน้ าทุกครั้ง 

 
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด 

1. โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
2. เวลาท าการ   เช้า            07.00 – 07.40 น.  

                   พักกลางวัน  11.00 – 12.30  น. 
3. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ   ครั้งละไม่เกิน 25 คน  
4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
6. เว้นระยะห่าง / นั่งตามจุดที่ก าหนด 
7. เมื่อครบตามจ านวนที่ก าหนด / งดเข้าใช้บริการ 
8. การยืม / คืนหนังสือ ปฏิบัติตามกฎกติกาการใช้บริการห้องสมุด (ดูระเบียบการใช้ห้องสมุด) 

 
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬา  
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ใช้ส าหรับเรียนวิชาพลศึกษา โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการที่ก าหนดภายใต้การควบคุมดูแล 
ของครูผู้สสอน 

2. งดเล่นกีฬาประเภททีมทุกชนิด 
 

                        ประกาศ ณ วันที่   25   เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2563 
 
                                                              
 
 
      (นางณัฐญาพร   เสวตานนท์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพังงา 
 
 
 
 
 


