
 
 
 
 
 

 

 
 

ประกาศลงวนัที ่5 พฤษภาคม 2565  
แจง้เรือ่งโครงการ “กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มส าหรับนักเรยีน”  

 
 

ดว้ยในวันที ่6 พฤษภาคม 2565 สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิ
การศกึษาเอกชน จะจัดประชมุเรือ่งแนวทางการเปิดเรยีนและการบรหิารจัด
การศกึษาเอกชน ปี 2565 โดยมทีา่นเลขา สช.เป็นวทิยากร ทางโรงเรยีนจงึจะรอ
รับฟังการประชมุดงักลา่วกอ่น และจะแจง้แนวทางการเปิดภาคเรยีนปกตใิหท้กุทา่น
ทราบตอ่ไปคะ่ 
 
**** ตัง้แตว่ันที ่6 พฤษภาคม 2565  นักเรยีนสามารถตรวจสอบขอ้มลูหอ้งเรยีน  
หอ้งเรยีนชว่งโควดิ  รหสั Classroom  รหสัดคูลปิ  และ Line id ส าหรับแจง้รับ
นักเรยีน ไดท้าง Website ของโรงเรยีน  ในหวัขอ้ “สอบถามหอ้งเรยีนและขอ้มลู
ของนักเรยีน” 
 

 

แตเ่พือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรับนักเรยีนบางกลุม่ โรงเรยีนจัดท าโครงการ “กจิกรรม
เตรยีมความพรอ้มส าหรับนักเรยีน” ขึน้ เพือ่ใหนั้กเรยีนปรับตวัส าหรับการมาโรงเรยีน  
โครงการนีจั้ดท าส าหรับนักเรยีน 2 กลุม่ คอื  
 

 ส าหรับนักเรยีนชัน้อนุบาล 1 และ ชัน้ ป.1 ทกุคน 
 ส าหรับนักเรยีนใหม ่ชัน้อนุบาล 2 - 3 และ ชัน้ ป.2 – ป.5 ทกุคน 

 

เป็นการเขา้รว่มโครงการอยา่งสมคัรใจ และไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยใดๆ  รายละเอยีด ดงันี ้
 

โครงการ “กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
ส าหรบันกัเรยีน” 

 

หลักคดิของโครงการ 

นักเรยีนไมไ่ดม้าโรงเรยีนเป็นเวลานาน  การจัดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มส าหรับนักเรยีน  จะชว่ยใหนั้กเรยีน

มคีวามพรอ้มและปรับตัวได ้

 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1. เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้ับนักเรยีน และสรา้งความคุน้เคยกับระบบตา่งๆ สรา้งความคุน้เคยกับ

คณุครแูละเพือ่นๆ ในหอ้งเรยีน 

2. เพือ่สรา้งความเขา้ใจระหวา่ง คร ู– นักเรยีน และ ผูป้กครอง   

3. เพือ่ใหค้ณุครไูดรู้จั้กนักเรยีน  

คา่ใชจ้า่ย  ไมม่คีา่ใชจ้า่ย ไมเ่รยีกเก็บจากผูป้กครอง 

 



รปูแบบและรายละเอยีดของโครงการ 

 

1. โรงเรยีนเปิดใหนั้กเรยีนมาเขา้รว่มกจิกรรมตามตารางนีค้ะ่ 

 

ชัน้ วนัมาเขา้รว่มกจิกรรม 

อนุบาล 1  10 – 13 พฤษภาคม 2565 

อนุบาล 2 -3 เฉพาะนักเรยีนใหม ่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 

ป.1 12 – 13 พฤษภาคม 2565 

ป.2 –ป.5 เฉพาะนักเรยีนใหม ่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 

 

2. คณุครจูะจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้นุกๆ  ทีห่ลากหลาย ครึง่วนั  และชว่งนีจ้ะยังไมจั่ดอาหารกลางวนั

ใหก้ับนักเรยีน  

3. โรงเรยีนจะดแูลนักเรยีนภายใตม้าตรการความปลอดภัยสงูสดุ ดังนี ้

 
 

เรือ่ง ชัน้ อ.1 – 3 ชัน้ ป.1 – 5 

1. เวลาเริม่กจิกรรม 08.30 น. 08.30 น. 

2. เวลาเลกิกจิกรรม 12.00 น. 12.00 น. 

3. ชว่งเวลาทีค่วรมารับกลับบา้น 12.00 น. 12.00 น. 

4. วธิมีาสง่นักเรยีนทีโ่รงเรยีน  สองวนัแรกจอดรถทีล่าน

แลว้เดนิมาสง่นักเรยีน 

 วนัที ่3-4 วนรถสง่นักเรยีน

ทีอ่าคาร 1 

 วนัแรกจอดรถทีล่านแลว้

เดนิมาสง่นักเรยีน 

 วนัที ่2 วนรถสง่นักเรยีนที่

อาคาร 1 

5. วธิมีารับนักเรยีนกลับบา้น  ผูป้กครองแจง้รับนักเรยีนผา่นระบบ Line เมือ่ใกลจ้ะถงึ

โรงเรยีน (ประมาณสะพานบางบัว หรอื หนา้บา้นบางเขน)

สว่น line id ใหส้อบถามจากทาง Website ของโรงเรยีน  

ในหัวขอ้ “สอบถามหอ้งเรยีนและขอ้มลูของนักเรยีน” ตัง้แต ่ 
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 จอดรถทีล่านจอดรถแลว้เดนิมาสแกนบัตรรับนักเรยีนและรับ

นักเรยีนกลับบา้น 

6. การตรวจ ATK  ขอรอ้งใหผู้ป้กครองตรวจ ATK ใหก้ับนักเรยีนและสง่ผล

ตรวจใหก้ับครปูระจ าชัน้ทาง Google Classroom กอ่นมา

โรงเรยีนเฉพาะวนัแรก 1 วนั 

7. ชดุทีใ่สม่าโรงเรยีน     ชดุไพรเวต 

8. สิง่ของทีต่อ้งน ามา  อปุกรณ์การเรยีน เครือ่งเขยีน 

 หนา้กากอนามัยส ารอง 

 กระตกิน ้าดืม่ (เขยีนชือ่เลน่และชัน้เรยีน) 

 นักเรยีนชัน้ประถมสามารถน าเจลหรอืสเปรยแ์อลกอฮอลม์า

ไดห้ากผูป้กครองเห็นวา่ปลอดภัยและนักเรยีนดแูลตัวเองได ้

 
 
การเขา้รว่มโครงการ  
 แจง้ผา่นครปูระจ าชัน้ทาง classroom ใหมข่องปีการศกึษา 2565 โดยสามารถดหูอ้งเรยีนของนักเรยีน
และรหัส Google  Classroom  โดยการสอบถามดว้ยเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรยีนและเลข
ประจ าตัวนักเรยีน (นักเรยีนใหมด่ทูีซ่องเอกสารทีรั่บไป) ทาง Website ของโรงเรยีน  ในหัวขอ้ 
สอบถามหอ้งเรยีนและขอ้มลูของนักเรยีน 



การรับมอืกับ Covid – 19  
 

1. เมือ่มาโรงเรยีน หากพบวา่นักเรยีนมอีาการไมส่บาย หรอืไดรั้บแจง้จากผูป้กครองวา่ มคีน
ใกลช้ดินักเรยีนตดิเชือ้ Covid – 19  คณุครจูะแยกตัวนักเรยีนออกมา และแจง้ใหผู้ป้กครอง
มารับกลับบา้นทันท ี

2. กรณีมนัีกเรยีนในหอ้งเรยีนตดิเชือ้ Covid – 19  1 คน โรงเรยีนจะพจิารณาปิดหอ้งนัน้เป็น
เวลาระยะหนึง่ 

3. หากมกีารตดิเชือ้ Covid – 19 แบบกระจาย จะพจิารณาด าเนนิการบนพืน้ฐานของความ
ปลอดภัยสงูสดุส าหรับนักเรยีน 

4. ผูป้กครองหรอืคนในบา้นตดิ Covid – 19 หา้มใหนั้กเรยีนมาเรยีนทีโ่รงเรยีน หากทราบ
ภายหลัง ใหผู้ป้กครองโทรแจง้ทางโรงเรยีน และตอ้งมารับนักเรยีนกลับบา้นทันท ี

 
** ก าหนดการตา่งๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่ับสถานการณ์และนโยบายของภาครัฐ 

 

 

                โรงเรยีนอมาตยกลุ   
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