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ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 

เรื่อง เปิดเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล เปิดควอเตอร์ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
**************************************************** 

ตามท่ีประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่องสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี๔๓) ว่าด้วยประกาศตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้
หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
การจัดทำหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๔) ข้อ ๕ (๑) และได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒) ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๒๑๑.๕/๙๙๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔ นั้น  เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารหรือ
สถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้ารว่ม
ก ิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซ ึ ่งการจะเปิดโรงเร ียนได้ต ้องผ ่านเกณฑ์การประเม ินด้านต่างๆ ตามมาตรการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง 
เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้  เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน  ครูและบุคลากรทางโรงเรียนไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค
วิต-๑๙) เพื่อให้การเรียนการสอนของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งการเปิดควอเตอร์ที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site  เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  จนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง  ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง ร่วมดำเนินการในการเปิดเรียนดังต่อไปนี้   

(๑) นักเรียน ทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช้ชุดตรวจคัดกรอง  ATK (Antigen test kit ) ด้วยตนเอง แบบทาง
จมูก หรือแบบน้ำลาย ที่ผ่านการรับรองจาก อย. แจ้งผลการตรวจให้กับทางโรงเรียนในวันเสาร์ที ่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โดยต้องระบุชื่อ วัน และเวลาบนชุดตรวจ ด้วยปากกา  ให้ผู้ปกครองถ่ายภาพ และ
ส่งผลการตรวจให้โรงเรียนผ่าน Line : ห้องเรียน(อัลบั้มรายงานผลATK) นักเรียน ครู และผู้ปกครองท่ีส่งผล
การตรวจเรียบร้อยแล้ว  จะอนุญาตให้เข้าสู่ภายในบริเวณโรงเรียน  โดยคุณครูประจำชั้นจะทำการตรวจสอบ 
 

(๒) ผู้ปกครอง/ คนที่ดูเเลใกล้ชิดกับเด็กโดยตรง ทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช้ชุดตรวจคัดกรอง  ATK 
(Antigen test kit ) ด้วยตนเองแบบทางจมูก ท่ีผ่านการรับรองจาก อย. ส่งผลการตรวจให้กับทางโรงเรียน
ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โดยต้องระบุชื่อ ผู้ปกครองนักเรียน วัน และเวลาบนชุดตรวจ ด้วย
ปากกา  ส่งผลการตรวจให้โรงเรียนผ่าน Line : ห้องเรียน(อัลบั้มรายงานผลATK)  
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(๓) การส่งผลตรวจคัดกรอง ในสัปดาห์ถัดไป จะเป็นการรายงานผล เพื่อยืนยันการปลอดเชื้อโควิด 19  ก่อน
เข้ามาโรงเรียน  โดยเวลาของผลตรวจจะต้องเป็นภายใน 72 ชม. ก่อนท่ีนักเรียนมาโรงเรียน  กลุ่มเป้าหมาย
ในการตรวจคือ นักเรียน ครู บุคลากรเท่านั้นท่ีจะเข้ามาเรียน  โดยใช้ชุดตรวจคัดกรอง  ATK (Antigen test 
kit ) ด้วยตนเองแบบทางจมูก หรือเเบบน้ำลายท่ีผ่านการรับรองจาก  อย. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งผลตรวจทุก
วันเสาร์ให้กับทางโรงเรียน(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตราการในการเปิดเรียน)  นักเรียนมาเรียนได้
ตามปกติ 

 

(๔) ในกรณีที่ผู้ปกครอง/ ผู้ใกล้ชิดนักเรียนโดยตรงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  หรือรับวัคซีนเพียง 1 เข็ม   มีความ
ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนในโรงเรียน (Onsite) จะต้องส่งผลตรวจคัดกรอง ATK (Antigen test kit ) 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ส่งผลตรวจทุกวันเสาร์ให้กับทางโรงเรียน(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตราการในการ
เปิดเรียน)  นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ 
 

(๕) ผ ู ้ปกครองจ ัดส ่งใบร ับรองการได ้ร ับว ัคซ ีนโคว ิด -19 (THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 
VACCINATION) จากแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ให้กับทางโรงเรียน ผ่านช่องทางไลน์ ห้องเรียน ภายในวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

(๖) ขอให้ผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด  โปรด
ติดตามข่าวสาร  รายละเอียดต่างๆ รวมถึงตารางเรียน  จากโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
(นางชนัตฐา  ชินสุภัคกุล) 

                                                        ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้  
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