
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียน  
***************************************************************  

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบใน
สังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  
โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน สำหรับกรณีห้องเรียน    
ไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน  

ทว่าจากรายงานข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ยังพบผู้ป่วยที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งบุคลากรของ
โรงเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน และเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคในโรงเรียน  ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเรื่องเปิดเรียนในแต่ละระดับช้ัน ดังนี้ 

• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และยังคงเรียนออนไลน์ที่บ้าน
ในช่วงวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

• ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และยังคงเรยีน
ออนไลน์ที่บ้านในช่วงวันจันทร์ที่ 1 – วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 

สำหรับการมาเรียนที่โรงเรียน จะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B เหมือนช่วงเดือนกรกฎาคม
ของภาคเรียนท่ี 1/2563 และสลับวันมาเรียนแบบวันเว้นวันในวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ท้ังนี้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และประกาศของ
โรงเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกำหนดการและแนวทางการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์      
ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ จากประกาศฉบับนี้ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  มกราคม  2564 
 

 
         (นางสาวบุษบา   ชูวิรัช) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 



 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการแบ่งกลุ่มนักเรียนมาเรียน 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 
ระดับช้ันปฐมวัย – ประถมศึกษาปีท่ี 6  

1. นักเรียนเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน ในวันจันทร์ท่ี 1 – วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 

2. นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ในวันจันทรท่ี์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

3. มีการแบ่งกลุ ่มนักเรียนเป็นกลุ ่ม A และกลุ ่ม B เหมือนช่วงเดือนกรกฎาคมของภาคเรียนที ่ 1/2563  

และสลับวันมาเรียนแบบวันเว้นวันต่อเนื่องในวันจันทร์ – วันศุกร์ 

4. กลุ่ม A คือ ห้องเรียนเลขค่ี เริ่มมาเรียนในวันจันทร์ท่ี 15  กุมภาพันธ์ 2564 และเรียนวันเว้นวันสลับกับกลุ่ม B 

5. กลุ่ม B คือ ห้องเรียนเลขคู่ เริ่มมาเรียนในวันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 และเรียนวันเว้นวันสลับกับกลุ่ม A 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
1. นักเรียนเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน ในวันจันทร์ท่ี 1 – วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 

2. นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

3. มีการแบ่งกลุ ่มนักเรียนเป็นกลุ ่ม A และกลุ ่ม B เหมือนช่วงเดือนกรกฎาคมของภาคเรียนที ่ 1/2563  

และสลับวันมาเรียนแบบวันเว้นวันต่อเนื่องในวันจันทร์ – วันศุกร์ 

4. กลุ่ม A คือ ห้องเรียนเลขค่ี เริ่มมาเรียนในวันจันทร์ท่ี 8  กุมภาพันธ์ 2564 และเรียนวันเว้นวันสลับกับกลุ่ม B 

5. กลุ่ม B คือ ห้องเรียนเลขคู่ เริ่มมาเรียนในวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 และเรียนวันเว้นวันสลับกับกลุ่ม A 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
1. นักเรียนเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน ในวันจันทร์ท่ี 1 – วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 

2. นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  

3. นักเรียนมาเรียนทุกวันในวันจันทร์-ศุกร์ 

4. แบ่งห้องเรียนเช่นเดียวกับช่วงเดือนกรกฎาคมของภาคเรียนท่ี 1/2563 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางการแบ่งกลุ่มนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 

 สำหรับรายชื่อนักเรียนและตารางเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์ก่อนเปิดเรียนอีกครั้ง 

 

ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน 

กลุ่ม A  
(ห้องเรียนเลขค่ี) 

กลุ่ม B  
(ห้องเรียนเลขคู่) 

ปฐมวัยที่ 1 8 อ.1/1-อ.1/4 เลขท่ี 1-11 อ.1/1-อ.1/4 เลขท่ี 12-22 

ปฐมวัยที่ 2 8 อ.2/1-อ.2/4 เลขท่ี 1-15 อ.2/1-อ.2/4 เลขท่ี 16-30 

ปฐมวัยที่ 3 8 อ.3/1-อ.3/2 เลขท่ี 1-19 
อ.3/3-อ.3/4 เลขท่ี 1-22 

อ.3/1-อ.3/2 เลขท่ี 20-36 
อ.3/3-อ.3/4 เลขท่ี 23-45 

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 ป.1/1, ป.1/3, ป.1/5, ป.1/7 ป.1/2, ป.1/4, ป.1/6, ป.1/8 

ประถมศึกษาปีที่ 2 10 ป.2/1, ป.2/3, ป.2/5, ป.2/7, ป.2/9 ป.2/2, ป.2/4, ป.2/6, ป.2/8, ป.2/10 

ประถมศึกษาปีที่ 3 10 ป.3/1, ป.3/3, ป.3/5, ป.3/7, ป.3/9 ป.3/2, ป.3/4, ป.3/6, ป.3/8, ป.3/10 

ประถมศึกษาปีที่ 4 6 ป.4/1, ป.4/3, ป.4/5 ป.4/2, ป.4/4, ป.4/6 

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 ป.5/1, ป.5/3, ป.5/5, ป.5/7 ป.5/2, ป.5/4, ป.5/6, ป.5/8 

ประถมศึกษาปีที่ 6 8 ป.6/1, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/7 ป.6/2, ป.6/4, ป.6/6, ป.6/8 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 ม.1/1, ม.1/3 ม.1/2, ม.1/4 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 ม.2/1, ม.2/3 ม.2/2, ม.2/4 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 ม.3/1, ม.3/3 ม.3/2, ม.3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางวันเรียนของนักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 



 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 
เมื่อเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแล้ว ขอความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการ

ต่างๆ ของทางโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีของนักเรียนทุกคน ดังนี้ 

1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าบริเวณโรงเรียน 

2. ต้องวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนทุกครั้งท่ีเข้าบริเวณโรงเรียน 

3. ให้นักเรียนหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 

4. ขอใหม้ีการเว้นระยะห่างทางสังคมเท่าท่ีจะปฏิบัติได้ 

5. ใหน้ักเรียนเตรียมเครื่องเขียน ของใช้จำเป็นในการเรียนวิชาปฏิบัติ เช่น คอมพิวเตอร์ ดนตรี การงานอาชีพ

ตามท่ีครูผู้สอนแจ้งกับนักเรียน และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ มาเอง 

6. เพื่อเป็นการลดความแออัดของนักเรียนในโรงอาหาร จะกำหนดให้นักเรียนพักแบบเหล่ือมเวลา 

7. นักเรียนต้องบันทึกข้อมูลแต่ละวันของนักเรียนว่าเดินทางไปสถานท่ีใดบ้างหลังเลิกเรียน รวมทั้งในวันหยุด

สุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ  

8. หากมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องแจ้งครูประจำช้ันทันที พร้อมระบุเหตุผลการหยุดเรียน

ให้ชัดเจน 

9. กรณีท่ีนักเรียนป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจในระหว่างวัน ขอใหผู้้ปกครองมารับกลับทันที 

10. ในการรับ–ส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ ช่วงเช้า ให้ผู ้ปกครองส่ง

นักเรียนท่ีหน้าประตูโรงเรียน และช่วงเย็น รอรับนักเรียนได้ท่ีบริเวณสนามหญ้าหน้าถ้ำแม่พระ เนื่องจาก

ทางโรงเรียนขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักเรียน รวมทั้งขอให้

ผู้ปกครองสแกนเข้า-ออกด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 


