ประกาศโรงเรียนศึกษานารี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
*********************************************************
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้
สถานศึกษาในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโรงเรียนศึกษานารีเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจานวนมากกว่า 25 คนต่อ 1 ชั้นเรียน ในการนี้ โรงเรียนจึงได้พิจารณาแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองเป็นสาคัญ ดังนั้น
เพื่อให้ นั กเรี ย นได้รั บ การเรี ย นรู้ ต ามกระบวนการจั ดการเรีย นการสอนจนครบตามหลั กสู ต ร ภายใต้ข้ อจากั ดของ
สถานการณ์ สถานที่ แ ละทรั พ ยากร จึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน และการเปิ ด ภาคเรี ย นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนได้กาหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยมีการแบ่งนักเรียนใน 1 ห้องเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม ก และกลุ่ม ข โดยนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
จะสลั บ วัน กัน มาเรีย นที่โ รงเรีย น ในรู ป แบบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
ทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้
แหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย ดังนี้
1) การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่โรงเรียน (On-Site)
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอนปกติของโรงเรียน เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ซับซ้อน การสรุป
เนื้อหาในประเด็นสาคัญและการเรียนรู้ภาคปฏิบัติต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผู้สอนและดูแลการจัดการเรียนรู้
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-22) การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่ไม่มีตารางเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียน
ครู ก าหนดเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาด้ ว ยตนเองได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และมี
การมอบหมายงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนับเป็นเวลาเรียนได้ โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.1) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์เ น็ ต แบบไม่ เผชิ ญหน้ าในช่อ งทาง google
classroom (นักเรียนสามารถศึกษาได้ ตลอดเวลา) หรือ แบบเผชิญหน้าในช่องทาง zoom (ใช้เวลาตามตารางสอน
ที่โรงเรียนกาหนด)
2.2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)
ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย
1.2 การแบ่งชั้นเรียน
1) แบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข
2) แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 ประกอบด้วย ม.1 ม.3 และ ม.5 กลุ่ม ก
กลุ่ม 2 ประกอบด้วย ม.1 ม.3 และ ม.5 กลุ่ม ข
กลุ่ม 3 ประกอบด้วย ม.2 ม.4 และ ม.6 กลุ่ม ก
กลุ่ม 4 ประกอบด้วย ม.2 ม.4 และ ม.6 กลุ่ม ข
3) การจัดนักเรียนเพื่อเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียน (On-Site) สลับแต่ละกลุ่มเข้าชั้นเรียน ดังนี้
สัปดาห์คี่ สลับวันเข้าชั้นเรียน ระหว่าง กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
สัปดาห์คู่ สลับวันเข้าชั้นเรียน ระหว่าง กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4
4) จั ด ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นในห้ อ งประจ า ยกเว้ น รายวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นในห้ อ งเฉพาะ เช่ น ห้ อ งคอมฯ
ห้องปฏิบัติการ สนามบาสเกตบอล โรงยิมส์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
1.3 การนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้สถานศึกษาต้องมีเวลาเพียงพอ
ที่จะพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
1.3.1 การนับเวลาเรียน
เริ่มนับเวลาเรียนตามตารางสอน ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึง
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
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1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ใช้การเพิ่มเวลาเรียนตามตารางสอนด้วยการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ใช้การเพิ่มเวลาเรียนตามตารางสอนด้วยการเรียนการสอน
แบบผสมผสานและใช้เวลาเรียนจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2563
ตามตารางสอนออนไลน์ของโรงเรียน
2. แนวทางการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.1 การวัดผลและประเมินผล การนับเวลาเรียนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนับรวมกัน โดยกลุ่มเรียนในชั้นเรียนนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนตามตารางเรียนและกลุ่มเรียนรู้ด้วยตนเองนั บเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ครูกาหนด และนับรวมกับเวลาเรียนชดเชย หากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาใด ๆ
จะไม่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบปลายภาคเรี ย นและได้ ผ ลการเรี ย นเป็ น "มส" ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การแก้ ไ ขผลการเรี ย น "มส"
เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
การวั ด และประเมิ น ผลที่ ก าหนดในหลั ก สู ต รการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปตาม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่กาหนดในหลักสูตร โดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากงานที่ครูมอบหมายระหว่าง
ภาคเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจากการเรียนในการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานและการสอนชดเชย ร่วมกับ
การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือไม่ได้เข้าสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ตัดสิน
ผลการเรียนไม่ได้ นักเรียนจะได้ผลการเรียน "ร" แล้วดาเนินการแก้ไขผลการเรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ที่กาหนดในหลักสูดร
2.2 การสอบและการเก็บคะแนน
2.1 การสอบระหว่า งภาคเรี ย นหรื อการสอบกลางภาค ครูผู้ ส อนแต่ล ะรายวิช าเป็ น
ผู้ดาเนินการสอบและประมวลผลการสอบ โดยใช้แนวทางการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรกาหนด
2.2 การสอบปลายภาคเรียน ดาเนินการโดยฝ่ายวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ
เป็ น ผู้ กาหนดการสอบ ดาเนิ น การสอบและประมวลผลการสอบ โดยนักเรีย นที่มีเ วลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ตาม
โครงสร้างเวลาเรียนถือว่าหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค
2.3 การเก็บคะแนน คิดเป็นอัตราส่วนคะแนนเก็บต่อคะแนนปลายภาคเป็น 80 : 20
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3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนได้พิจารณาให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินการและปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สาหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียนของกระทรวงสาธารณสุขและภาคี
เครือข่ายร่วมมือ ดังนี้
1) การคัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
2) การสวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
สถานศึกษา
3) การล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่กาหนด
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
4) การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตาม
เครื่องหมายที่กาหนดหรือพิจารณาด้วยตนเอง
5) การทาความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู-หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทาความสะอาดห้องเรียน
และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทาความสะอาดหินผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และหลัง
เลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนาไปกาจั ดทุกวัน
6) การลดความแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็นหรือเหลื่อมเวลา
ทากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด
7) การติดป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
8) การประสานหน่วยงานสาธารณสุขให้มีการกากับ ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติตามสถานการณ์ในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ดาเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
4. แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน
1) สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน
2) นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลก่ อนเข้ าโรงเรี ย น กรณี มีไข้ม ากกว่ าหรื อ เท่ากั บ 37.5 องศาเซลเซี ยส (วัดซ้าห่ างกั น 5 นาที) หากไข้ไม่ ล ดให้
ผู้ปกครองรับกลับทันที และนักเรียนนั่งรอผู้ปกครองในพื้นที่ที่แยกไว้อย่างชัดเจน
3) ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการใช้
ห้องน้า หลังสั่งน้ามูก ไอ หรือจาม และทุกครั้งที่เห็นว่ามือสกปรก
4) ไอและจามลงบนกระดาษชาระหรือข้อพับแขน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก และจมูกของ
ตนเอง ทิ้งกระดาษชาระลงถังขยะที่มีฝาปิด
/5) กรณีนักเรียนมีอาการป่วย…
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5) กรณีนักเรียนมีอาการป่วย ให้แจ้งคุณครูที่ปรึกษา เพื่อส่งต่อห้องพยาบาล
6) กรณีที่นักเรียนมีอาการเจ็บป่วยด้วยอาการไข้ (มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส) ร่วมกับมี
อาการทางระบบทางเดินหายใจคล้ายกับอาการของไข้หวัดใหญ่หรือโรคหวัดทั่วไป ให้นักเรียนรอผู้ปกครองรับกลับใน
สถานที่ที่จัดเตรียมไว้
7) กรณีหยุดเรียนให้นักเรียนส่งใบรับรองแพทย์ในวันที่มาโรงเรียนกับครูที่ปรึกษา
8) การใช้ห้องพยาบาล ให้นักเรียนนั่งประจาจุดที่ห้องพยาบาลกาหนดไว้ และเข้าห้องพยาบาล
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น กรณีนอนพัก ให้นักเรียนนอนพักในกรณีเป็นลม หรือมีอาการที่ต้องติดตามอาการเป็นระยะ
ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พยาบาล
9) การใช้ห้องสมุดให้นักเรียนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือนั่งในบริเวณที่ห้องสมุดกาหนด
10) การใช้โรงอาหารให้นักเรียนใช้โต๊ะเก้าอี้ ตามตาแหน่งที่จัดไว้ให้ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อขณะ
รับประทานอาหาร เมื่อรับประทานเสร็จให้ออกจากโรงอาหารทันที
11) การร่วมกิจกรรมที่สนามให้เว้นระยะให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามที่โรงเรียนกาหนด
12) งดวิ่งเล่นหรือทากิจกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มที่อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019
13) นักเรียนควรพกแอลกอฮอล์เจลติดตัว เพื่อทาความสะอาดมือได้ทันทีที่สัมผัสพื้นผิวที่อาจจะมี
การปนเปื้อนของเชื้อโรค
14) หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถสอบถามได้ที่
งานอนามัยโรงเรียนหรือสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
5. แนวปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และการปฏิบัติตัวต่อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) หากนักเรียนมีอาการเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือ
โรคหวัดทั่วไปให้หยุดเรียน (โดยไม่นับเป็นวันลา) พร้อมทั้งแจ้งโรงเรียนผ่านครูที่ปรึกษาให้ทราบถึงอาการป่วยและ
คาวินิจฉัยของแพทย์เพื่อติดตามอาการ
3) กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่โรงเรียน หรือมีอาการป่วยขณะที่อยู่โรงเรียน
จะประสานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทันที
4) กวดขันให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ
5) ผู้ปกครองที่มารับ - ส่งนักเรียนด้วยตนเองหรือติดต่อธุระ ต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียน
/6) ในกรณีที่ผู้ปกครองมีไข้มากกว่า…
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6) ในกรณีที่ผู้ปกครองมีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเชลเชียส ทางโรงเรียนขออนุญาตให้
ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่หน้าประตูเท่านั้น
7) หากนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยพาหนะที่เป็นสาธารณะ กาชับให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย
ทุ ก ครั้ ง พยายามรั ก ษาระยะห่ า งทางสั ง คมขณะเดิ น ทางอยู่ เ สมอ และเลี่ ย งการขึ้ น พาหนะที่ มี ผู้ โ ดยสารแออั ด
หากโดยสารเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง
8) ในกรณีผู้ปกครองพบปัญหาในการมาโรงเรียนหรือการเรียนของนักเรียนให้ประสานงานแจ้งกับ
ครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี
9) โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองกาชับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากครูใน
แต่ละรายวิชาและให้ดาเนินการอย่างครบถ้วน ไม่ว่ าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้านเนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของการนับเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
10) หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการของโรงเรียนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีข้อสงสัยในการดูแลนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานอนามัยโรงเรียน
หรือสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
6. แนวทางปฏิบัติสาหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน
1) ครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียน และรับสติ๊กเกอร์จากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน ในกรณีมีอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเชียส (วัดซ้าห่างกัน 5 นาที กรณีไข้ไม่ลด) ร่วมกับ มีอาการคล้ายกับอาการของ
ไข้หวัดใหญ่หรือโรคหวัดทั่วไป ให้แจ้งหัวหน้างานและรีบพบแพทย์ทันที
2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน
3) ครูให้ความรู้และเน้นย้าให้นักเรียนลงมืออย่างถูกวิธี รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของนักเรียน
กระตุ้นแนวคิดเรื่องการรักษาระยะห่างทางกาย (Physical Distancing) เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
4) ครูสอนนักเรียนไม่ให้ล้อเพื่อนที่เจ็บป่วย เพื่อนที่มีสมาชิกครอบครัวเจ็บป่วย หรือได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5) ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา สังเกตอาการผิดปกติของนักเรียนระหว่างวัน หากสงสัยว่านักเรียน
ป่วยให้รีบส่งห้องพยาบาลทันที
6) ผู้จาหน่ายอาหาร/ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนขณะปฏิบัติงานต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน
หน้ากากอนามัย ถุงมือ และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล ตามกฎหมายสาธารณสุข

/7) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด…
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7) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า และใช้
อุปกรณ์ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด
ทั้งนี้ โรงเรียนศึกษานารีจึงขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารี

