
 

ท่ี ศธ ๐๔๓๒๑.๑๑/ว.๑๙          โรงเรียนตะโหมด 
                                                                                     อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
          ๙๓๑๖๐ 

      ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

เรื่อง   การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 1 ฉบับ 

ตามท่ี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ขออนุมัติการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดไปยัง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและและมีมติจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้โรงเรียนในสังกัดสามารถเปิด
เรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 และทางโรงเรียนตะ
โหมดได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบ Thai stop COVID plus แล้วนั้น 

จึงขอประสานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ระหว่างวันท่ี 14 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                           (นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด 
    
กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๙-๕๓๙๒ 
โทรสาร   ๐-๗๔๖๙-๕๓๙๒ 
www.tamode.ac.th 
 

 



 
 
ประกาศโรงเรยีนตะโหมด 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
 

ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องเล่ือนกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันท่ี 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 มา
เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเตรียมความพร้อมผ่านเว็บไซต์ ครูพร้อม.com ระหว่างวันท่ี 17-31 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ไม่นับเวลาเรียน) และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันท่ี 1-11 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2564 (นับเวลาเรยีน) เป็นต้นมานั้น ขณะนี้จังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ฉบับที่ 27  ลงวันที่ 3 เดือนมิถุนายน 

พ.ศ.2564 โดยในข้อ 9 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (4) “โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาทุกประเภทใหส้ามารถ
ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม

และความพร้อม โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
ภายใต้การกำกบัดูแลของกระทรวงศึกษาธกิารกระทรวงอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี” ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงกำหนดจัดการเรียนการสอนในลักษณะ On-site (การจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติท่ีโรงเรียน)ตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

1. การจดัการเรยีนการสอนระหวา่งวนัที ่14 – 30 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2564  

1.1 ห้องเรียนท่ัวไปทุกระดับช้ัน โรงเรียนแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1) นักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขคี่ ให้ถือเป็นนักเรียน กลุม่ที ่1  
 2) นักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขคู่ ให้ถือเป็นนักเรียน กลุม่ที ่2 
1.2 ให้นักเรียนสลับกันมาเรียน ตามตารางต่อไปนี้ 

วนัที ่ กลุม่ทีม่าเรยีนทีโ่รงเรยีน กลุม่ที่ทำกจิกรรมทีบ่า้น 

14 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 

15 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  

16 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 

17 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  

18 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 

21 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  



 
๑.๓ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ทุกระดับช้ัน มาเรียนทุกวันตามปกติ 
 

2.  การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาเรียนท่ีโรงเรียน (On-site) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 DMHTT-D อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

  1)  D = Social Distancing =การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่รวมตัวกันและออกห่างจากท่ีแออัด 
  2) M = Mask Wearing =สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาและเมื่ออยู่ร่วมกัน 

     กับผู้อื่น 
  3) H= Hand Washing = หมั่นทำความสะอาดมือโดยการล้างบ่อย ๆ ด้วยน้ำ สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 

  4) T = Temperature Check = การตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียนและจุดต่างๆ 
              ในโรงเรียน 
  5) T = Thai Cha na  = สแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าและออกโรงเรียนตะโหมด 
  6) D = ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและแสดงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยได้ตรวจ
(กรณีมีสมาร์ทโฟน)    
 3. นักเรียนสามารถตรวจดูใบรายชื่อเพื่อดูเลขที่ของตนเองและตารางเรียนแบบสลับกลุ่มของนักเรียนทาง
หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนตะโหมด www.tamode.ac.th  ได้ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

    (นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด 

22 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 

23 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  

24 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 

25 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  

28 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 

29 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  

30 มิถุนายน 2564 นักเรียนกลุ่มท่ี 1 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขค่ี)  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 (เลขท่ีท่ีเป็นเลขคู่) 


