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 22  มิถุนายน  2563 
 

เร่ือง  การเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 
 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก้ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการเปิด -ปิด 
ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก้ากับของกระทรวงศึกษาธิการจัดรูปแบบ
และบริหารการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้ตามก้าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนท่ี
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก้าหนด ดังนี้  

ภาคเรียนท่ีหนึ่ ง วันเปิดภาคเรียนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียนวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2563  

ภาคเรียนท่ีสอง วันเปิดภาคเรียนวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียนวันท่ี 10 เมษายน 
2564 และให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ   

 ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้เรียนครบ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมท้ังนักเรียนทุกคนมีความ
ปลอดภัยจากเช้ือโรคระบาดโควิด 19  โรงเรียนสายน้้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (เฉพาะกลุ่ม) เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนเรื่องรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  โดยมีรูปแบบของการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเลขท่ี 
คือกลุ่มเลขค่ี และกลุ่มเลขคู่  (รายช่ือนักเรียนท่ีแบ่งกลุ่มสามารถดูได้จาก www.sainampeung.ac.th)  โดย
โรงเรียนได้ก้าหนดวันท่ีนักเรียนต้องมาโรงเรียนและวันท่ีนักเรียนต้องเรียนอยู่ท่ีบ้านตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
สัปดาห์ที่ วันที่ เลขที่เป็นเลขคี่ เลขที่เป็นเลขคู่ หมายเหตุ 

1 
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 30 มิ.ย. 1 ก.ค. ทุกรายวิชาเข้าปฐมนิเทศ 
2 ก.ค. - 3 ก.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน - 

2 6 ก.ค. - 10 ก.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน 6-7 ก.ค. เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
3 13 ก.ค. - 17 ก.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน  
4 20 ก.ค. - 24 ก.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
5 27 ก.ค. - 31 ก.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน 28 ก.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10 
6 3 ส.ค. - 7 ส.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
7 10 ส.ค. - 14 ส.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน 12 ส.ค. เป็นวันแม่ 



 
 

สัปดาห์ที่ วันที่ เลขที่เป็นเลขคี่ เลขที่เป็นเลขคู่ หมายเหตุ 
8 17 ส.ค. - 21 ส.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
9 24 ส.ค. - 28 ส.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน  
10 31 ส.ค. - 4 ก.ย. - - สอบกลางภาค (รอดูสถานการณ์) 
11 7 ก.ย. - 11 ก.ย. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
12 14 ก.ย. - 18 ก.ย. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน  
13 21 ก.ย. - 25 ก.ย. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
14 28 ก.ย. - 2 ต.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน  
15 5 ต.ค. - 9 ต.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
16 12 ต.ค. - 16 ต.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน 13 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันพระสวรรคต ร.9 
17 19 ต.ค. - 23 ต.ค. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน 23 ต.ค. เป็นวันปิยมหาราช 
18 26 ต.ค. - 30 ต.ค. เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน  
19 2 พ.ย. - 6 พ.ย. เรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้าน  
20 9 พ.ย. - 13 พ.ย. - - สอบปลายภาค (รอดูสถานการณ์) 

หมายเหตุ นักเรียนห้อง 1/11 , 1/12 , 4/4 , 5/4 และ 6/1 มาเรียนทุกวันตามปกติ 
(เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน) 

การมาเรียนที่โรงเรียน 
 มีนักเรียนท่ีเข้าเรียนในห้องไม่เกินห้องละ 25 คน พร้อมท้ังมีมาตรการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยจากโรคระบาดเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนดังนี้  

1)  ให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ล้างมือและน้้าสะอาด ท่ีหน้าประตูโรงเรียน 
2)  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 
3)  จัดแอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือโรคไว้ประจ้าจุดต่างๆภายในโรงเรียน และทุกห้องเรียน 
4)  ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
5)  นักการภารโรงเช็ดท้าความสะอาดสถานท่ีท่ีนักเรียนใช้ร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ 
6) ให้เริ่มเรียนวิชาแรกเวลา 8.10 น. เพื่อให้นักเรียนกลับบ้านได้เร็วขึ้นและไม่พบเจอผู้คน

มากนักส้าหรับนักเรียนท่ีเดินทางด้วยรถสาธารณะ 
7) ลดกิจกรรมท่ีต้องรวมตัวกันด้วยคนหมู่มาก 
การเรียนที่บ้าน 

 ให้นักเรียนได้ท้าตามก้าหนดการของทุกรายวิชาท่ีได้แจกเอกสารแนวทางการเรียนให้กับ
นักเรียนในวันปฐมนิเทศ 
 

ในการนี้โรงเรียนสายน้้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอให้ท่านผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้เรียนและ
ท้ากิจกรรมตามก้าหนดการ  และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 

 
 
 

 
(นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 


