
 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
เรื่อง  การเปิดภาคเรียนและมาตรการส าหรับนักเรียน รูปแบบ On-site 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
-------------------------------------------------------- 

ตามท่ีจังหวัดยะลา ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
เปิดสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 55/2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะท างานเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดยะลาร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้สถานศึกษาด าเนินการเปิดสถานศึกษา รูปแบบ 
On-site ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา มีก าหนดการเปิดภาคเรียนท่ี ๒               
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-site ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านให้ความส าคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหลีกเล่ียงการไปพื้นท่ีเส่ียงหรือมี
ประชาหนาแน่น ท้ังนี้ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติของนักเรียนประเภทไป – กลับ และ นักเรียนหอพัก 
ดังนี้ 

๑. มาตรการนักเรียนไป – กลับ  

1.1 ให้นักเรียนกักตัวท่ีบ้าน 14 วัน ก่อนวันท่ีโรงเรียนก าหนดให้นักเรียนเปิดภาคเรียน 
โดยนักเรียนงดไปสถานท่ีท่ีมีการท ากิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก หรือ พื้นท่ีเส่ียงท่ี
มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.2 นักเรียนท่ีจะเข้ามาเรียนในรูปแบบ On-site ต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือ
ครบโดส เท่านั้น 

1.3 ในวันเปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองความเส่ียง โดยการตรวจ ATK 
(Antigen Test Kit) 

1.4 ให้นักเรียนประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่
ระบาดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา ก าหนด 

1.5 ใหน้ักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและหรือ Face shield  ตลอดเวลาท่ีอยู่ใน
โรงเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่เหลวและน้ าสะอาดตามจุดท่ีก าหนด และ
งดการใช้ของร่วมกัน ลดการสัมผัสกัน ให้น าอุปกรณ์การใช้ส่วนตัวเพื่อสุขอนามัยท่ีดี
ของตนเอง เช่น จาน ช้อน แก้วน้ า  

๒. มาตรการนักเรียนหอพัก  
2.1  ให้นักเรียนกักตัวท่ีบ้าน 14 วัน ก่อนวันท่ีโรงเรียนก าหนดให้นักเรียนเปิดภาค

เรียน โดยนักเรียนงดไปสถานท่ีท่ีมีการท ากิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก หรือ 
พื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2.2 นักเรียนท่ีจะเข้ามาหอพัก ต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส เท่านั้น 
2.3 ให้นักเรียนประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการ

แพร่ระบาดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา ก าหนด 
2.4 ให้นักเรียนเข้าหอพักในวันท่ี 16 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โดย

รายงานตัวและยืนยันการเข้าหอพัก บริเวณโดมเอนกประสงค์หลังเสาธง  และ
นักเรียนหอพักทุกคนได้รับการคัดกรองความเส่ียง โดยการตรวจ ATK (Antigen 
Test Kit) ในเวลา 15.30 น.ก่อนจะเข้าหอพัก(ไม่อนุญาตผู้ปกครองเข้าไปบริเวณ
หอพัก) 

2.5  เมื่อนักเรียนเข้าหอพักแล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน และ 
ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยทางโรงเรียน 
จะก าหนดวันเวลากลับบ้านของนักเรียนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมือ่โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนกลับบ้าน ผู้ปกครอง
ต้องมารับนักเรียนของท่านทุกคน 

2.6 ผู้ปกครองท่ีมีความประสงค์น าส่ิงของมาฝากให้นักเรียนสามารถน ามาฝากไว้ท่ี
บริเวณป้อมยามเท่านั้น 

2.7 นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและหรือ Face shield  ตลอดเวลาท่ีอยู่ใน
โรงเรียนและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่เหลวและน้ าสะอาดตามจุดท่ีก าหนด 

๓. มาตรการคัดกรองนักเรียน 
3.1  นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย ณ จุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน  นักเรียนล้างมือด้วยสบู่
เหลวและน้ าสะอาด หรือแอลกอฮอล์เจล ณ จุดคัดกรอง และตรวจคัดกรอง ATK 
บริเวณโดมอเนกประสงค์หลังเสาธง 

3.2   หากพบว่านักเรียนอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  มีไข้ ไอ น้ ามูก 
เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจล าบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก ล้ินไม่รับรส 
ตาแดง มีผ่ืน ไม่ให้อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาบริเวณโรงเรียน ให้ผู้ปกครองน า
นักเรียนไปพบแพทย์ทันที และดูแลนักเรียนจนกว่าจะมีอาการดีข้ึน  

3.3   นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและหรือ Face shield  ตลอดเวลาท่ีอยู่
ในโรงเรียนและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่เหลวและน้ าสะอาดตามจุดท่ี
ก าหนด 

 ท้ังนี้ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองติดตามข่าวสารท่ี
โรงเรียนประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเพจเฟซบุ๊ค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ยะลา และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปล่ียนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 11  มกราคม พ.ศ. 2565 

(นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 


