
งานฝ่ายบริการ
    งานบริการเป็นงานท่ีประกอบไปดว้ย งานอาคารสถานท่ี งานรถรับ-สง่นักเรียน 
งานดา้นความปลอดภัย งานสัมพันธชุ์มชน งานพัสดุและครุภัณฑ ์และงานบริการทัว่ไป 
งานดา้นสุขอนามัยภายในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

     งานอาคารสถานท่ี  
     เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการดูแล ดา้นอาคารสถานท่ี ให้พร้อมใช้งานและ
เอ้ืออำานวยตอ่การเรียนการสอน ทัง้ในห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนตา่งๆ เช่น มีการจัด
สนามเด็กเลน่ แยกระดับอนุบาลและประถมศึกษา รวมทัง้โรงอาหารท่ีทำาตามมาตรฐาน 
ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนโ์ดยรอบโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มร่ืน
     ดว้ยความมุง่มัน่สูก่ารพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาสำาหรับอนาคต โรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จึงใสใ่จตอ่การสร้างโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้รอบดา้น 
บนพ้ืนท่ีกวา่ 11 ไร่ โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีทันสมัย จัดวางอาคารสถานท่ี ให้สอดคลอ้ง
กับการใช้งาน มีทางเดินเช่ือมตอ่ทุกอาคารอยา่งปลอดภัย, สนามฟุตบอลหญา้เทียม, 
สระวา่ยน้ำาขนาดมาตรฐาน, โรงอาหารท่ีมีมาตรฐานตามสุขาภิบาลอาหาร 
          ทุกห้องเรียน มีเคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ กระดานไวทบ์อร์ดถนอมสายตา 
และใช้ปากกาไร้กล่ินเพ่ือถนอมสุขภาพ และมีบริการ Wi-Fi ฟรี (เพ่ือการเรียนการสอน) โดยรอบ
บริเวณโรงเรียน ปัจจุบันมีเคร่ืองฟอกอากาศทุกห้องเรียน

    งานจราจรและงานรถรับ - สง่นักเรียน
    งานจราจรและงานรถรับ-สง่นักเรียน มีหนา้ท่ี จัดเสน้ทางการเดินรถและพนักงานขับรถ โดยมี
เจ้าหนา้ท่ีประจำารถ ท่ีผา่นการอบรมจากสำานักงานขนสง่ มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการ
รับ - สง่นักเรียนอยา่งรัดกุม พร้อมช้ีแจงอัตราคา่บริการ ตลอดจนรับเร่ืองท่ีเก่ียวกับรถในกรณี
ตา่งๆ เช่น การแจ้งขอรับนักเรียนท่ีข้ึนรถโรงเรียนกลับดว้ยตนเอง เป็นตน้
    โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ไดจั้ดหารถท่ีไดม้าตรฐานและรถรุ่นใหมทุ่กคัน คัดเลือกพนักงาน
ขับรถท่ีมีคุณภาพ ครูประจำารถตอ้งประจำาอยูกั่บรถตลอดเวลาท่ีรับ-สง่นักเรียน การตรวจเช็คช่ือ
นักเรียนกอ่นข้ึนรถ และเม่ือลงรถเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด โดยโรงเรียนไดติ้ดตัง้
เคร่ืองสัญญาณเตือนเม่ือมีนักเรียนลงจากรถไมห่มดจะมีสัญญาณเตือนดังข้ึน พนักงานขับรถและ
ครูประจำารถผา่นการอบรมทักษะตา่งๆ สำาหรับช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินกับกรมการขนสง่ทางบก
เป็นประจำาทุกปี
          มีอาคารจอดรถ 2 ชัน้ ลานจอดรถชัน้ 2 เช่ือมกับอาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ (ประตู 12) 
มีทางเขา้–ออก ในการรับ-สง่นักเรียน เหมาะสำาหรับอนุบาล 2 - 3 และสะพานเช่ือมกับอาคาร
มารีอุปถัมภ์ (ประตู 11) ใช้ในการรับ - สง่นักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 อาคารจอดรถทัง้ 
2 ชัน้ สามารถรองรับรถผูป้กครองกวา่ 150 คัน และบริเวณโดยรอบ 80 คัน รวมเป็น 230 คัน

ติดตอ่คุณศรันยพ์ัทธ ์เอกเลิศวรกุล 
(หัวหนา้ฝ่ายบริการ) 

ห้อง J 203 ชัน้ 2 อาคารเซนตย์อแซฟ
หมายเลขติดตอ่ 098-829-2233

 ติดตอ่คุณอุไรวรรณ  เนียมสังข ์ (เจ้าหนา้ทีฝ่่ายบริการ) 
 หมายเลขติดตอ่ 081-558-0776
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     งานดา้นความปลอดภัย
     ระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนงานจราจร
ภายในโรงเรียน (พ้ืนท่ีเฉพาะนักเรียน) เร่ืองการเขา้ – ออก จะมีการกวดขันดูแลอยา่งเคร่งครัด 
โดยมีเจ้าหนา้ท่ี รปภ.ดูแลประตูทางเขา้ – ออกตลอด 24 ชัว่โมง อีกทัง้ยังมีครูเวรประจำาจุดตา่งๆ 
มีระบบฐานขอ้มูลผูป้กครองท่ีมารับนักเรียนเอง และมีกลอ้งวงจรปิด
     คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใ้สใ่จอยา่งเคร่งครัด โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจึงไดมี้การ
ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดทัว่บริเวณโรงเรียน เพ่ือสอดสอ่งและดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และให้ความมัน่ใจดา้นความปลอดภัยแกนั่กเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนทุกคน รวมทัง้มีการ
ตรวจตราบุคคลท่ีเขา้-ออก โรงเรียนอยา่งสม่ำาเสมอ ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้ในเขต “Student Zone” 
น้ีไดจ้ะตอ้งมีบัตรประจำาตัว ผูป้กครองท่ีทางโรงเรียนออกให้ จึงจะสามารถเขา้ในเขตดังกลา่ว 
ได ้โรงเรียนฯ ยังมีเจ้าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง ระบบประตูเขา้ - ออกของ
โรงเรียนเป็นระบบคียก์าร์ดเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผูป้กครองและบุคลากรของโรงเรียน
คือ มาตรฐานท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใ้สใ่จอยา่งเคร่งครัด

     งานสัมพันธชุ์มชน
         งานประชาสัมพันธ ์เป็นงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ ์เช่น การติดตอ่กับบุคคลภายนอก
ในนามของโรงเรียน เช่น จุลสารถึงผูป้กครอง ตลอดจนเผยแพร่ขา่วสารทัง้ภายในภายนอกแก่
นักเรียน, ผูป้กครอง, คณะครู -พนักงาน
         งานสโมสรสระวา่ยน้ำา เป็นงานท่ีเก่ียวกับการจัดการสถานท่ีให้เหมาะสมแกก่ารเรียน
การสอนทัง้ในคาบเรียนปกติ และคอร์สเรียนเสริมพิเศษ ตลอดจนดา้นความสะอาดและความ
ปลอดภัยของผูม้าใช้บริการ

     งานพัสดุและครุภัณฑ์
         งาน PAPA PREM SHOP บริการจำาหนา่ย เคร่ืองแบบและอุปกรณป์ระกอบการเรียน 
ซ่ึงปัจจุบันไดย้า้ยมาอยูต่รงอาคารจอดรถชัน้ 1
          งานเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ ์อำานวยความสะดวก ดา้นพัสดุประกอบการเรียนการสอน

     งานบริการทัว่ไป
          งานอนามัยโรงเรียน 
กรณีมีโรคระบาด เช่น การเฝ้าระวังโรคมือ เทา้ ปาก โรงเรียนไดด้ำาเนินการตามมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ท่ีเป็นประโยชนใ์นการ
เฝ้าระวังโรคตา่งๆ ตลอดระยะเวลา ท่ีมีการระบาดของโรคนัน้ๆ อีกทัง้ยังมีการดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียน ครู และพนักงาน ให้มีสุขอนามัยท่ีดีอยูเ่สมอ นักเรียนจะตอ้งไดรั้บการตรวจผม ตรวจเล็บ
จากฝ่ายปกครอง สว่นครูและพนักงานจะไดรั้บการตรวจสุขภาพประจำาปี โดยไดรั้บความร่วมมือ
จากฝ่ายบุคลากร
          งานห้องพยาบาล ประกอบไปดว้ย งานอนามัยและสุขภาพ จัดห้องพยาบาลท่ีถูก
สุขลักษณะ มีผูดู้แลประจำาห้อง ท่ีผา่นการฝึกอบรมจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 ติดตอ่คุณสมฤทัย ทองทิพย ์ (เจ้าหนา้ทีฝ่่ายบริการ) 
 หมายเลขติดตอ่ 092-441-2611
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 • จัดให้มีการตรวจและฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ ์โดยโรงเรียนจะมี
จดหมายแจ้งให้ผูป้กครองทราบทุกครัง้เม่ือมีการให้บริการฉีดวัคซีน และนอกจากน้ียังมีบริการ
ตรวจเช็คทันตสุขภาพทุก 2 เดือน และจะมีการแจ้งให้ผูป้กครองทราบ ถ้านักเรียนจำาเป็นตอ้งได้
รับการรักษาสุขภาพฟัน 
 • จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแกนั่กเรียนทุกคนตลอดปีการศึกษา ซ่ึงทำาให้นักเรียน
สามารถเบิกคา่รักษาพยาบาล ทัง้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกโรงเรียน

       งานโภชนาการ 
       เก่ียวกับการดูแลร้านคา้ ท่ีจำาหนา่ยอาหารภายในบริเวณโรงอาหารให้มีมาตรฐาน จัด
บริการอาหารวา่งและอาหารกลางวัน โดยเลือกซ้ือวัตถุดิบ ท่ีมีคุณภาพ สด ใหม ่สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ จากผูข้ายท่ีเป็นผูป้กครองนักเรียน  รวมทัง้จัดให้มีผูดู้แลเร่ืองโภชนาการสำาหรับ
นักเรียนและจัดทำาอาหารให้มีสารอาหารครบ 5 หมู ่โดยในแตล่ะวันจะมีตารางการแจ้งสาร
อาหารในแตล่ะวันท่ีนักเรียนไดรั้บ ตลอดจนตารางอาหารกลางวันและอาหารวา่งประจำาเดือน 
แจ้งให้ผูป้กครองทราบโดยอยูบ่นเว็บไซตข์องโรงเรียน และยังมีการตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร
เช่น สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารน้ำามันทอดซ้ำา และสารโคลิฟอร์มในน้ำาและ
น้ำาแข็ง เป็นประจำาทุกเดือน ผลการตรวจสอบน้ำามันทอดซ้ำาอาหารทอดในโรงเรียน สามารถทอด
ซ้ำาได ้10 ครัง้ แตโ่รงเรียนใช้ทอดซ้ำาแค ่5 ครัง้ ซ่ึงไมมี่สารท่ีเป็นอันตรายกับร่างกาย สว่นการ
ตรวจสารปนเป้ือนชนิดอ่ืนในร้านคา้โรงอาหารทุกร้าน ไมพ่บสารปนเป้ือน

 จะดูแลบุตรหลานของทา่นให้ปลอดภัย จากโรคมือ  เทา้  ปากไดอ้ยา่งไร……

       โรคมือ เทา้ ปากเป็นโรคติดตอ่ท่ีกำาลังระบาดอยูใ่นขณะน้ี เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส
สายพันธุพิ์คอร์นาไวริดี  กลุม่เด็กเล็กๆ จนถึงระดับชัน้อนุบาลจะเกิดโรคน้ีไดง้า่ย เป็นโรคท่ีติดตอ่
กันทางสารคัดหลัง่จากผูป่้วยเช่น น้ำาลาย อุจจาระและจากการสัมผัสผูป่้วย ติดตอ่จากการรับ
ประทานอาหารท่ีมีเช้ือโรค ด่ืมน้ำาโดยใช้แกว้น้ำาร่วมกัน การติดเช้ือจากของเลน่เด็ก การดูดเลีย
น้ิวมือท่ีมีเช้ือ
         การเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ  เทา้  ปาก
 1.สังเกตการเจ็บป่วยของเด็ก หากเป็นไข ้อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร พบจุดนูน แดงๆ
ในปาก ล้ิน เหงือก กระพุง้แกม้ ท่ีมือและเทา้ตอ้งรีบนำาไปให้แพทยต์รวจรักษาทันที  
และแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นการดว่น
 2.ดูแลความสะอาดของภาชนะรับประทานอาหาร แกว้น้ำาโดยลา้งให้สะอาด ให้นักเรียน
นำาแกว้น้ำาพลาสติก  หรือขวดน้ำาเล็กๆไปใช้ในการด่ืมน้ำาท่ีโรงเรียนเป็นสว่นตัว
 3.ให้นักเรียนหมัน่ลา้งมือท่ีถูกวิธี
 4.ไมค่วรนำานักเรียนไปยังแหลง่ท่ีเป็นชุมนุมชนท่ีมีคนอยูร่วมกันมากๆ ไมค่วรให้
นักเรียนไปเลน่เกมท่ีร้านเกม
 5.ติดตามสถานการณก์ารระบาดของโรคน้ีอยา่งใกลชิ้ด
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การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดตอ่ร้ายแรง  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
     โรงเรียนไดป้รับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดตอ่ให้มีความเขม้ขน้ขึ้น โดยออก
ประกาศโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่
ร้ายแรงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากมาตรการเดิมของโรงเรียนที่
ดำาเนินการโดยปกติอยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลาหลายปี  ตามคูม่ือการปฏิบัติสำาหรับสถานศึกษา 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ  ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย องคก์ารอนามัยโลกประจำาประเทศไทย 
(WHO Thailand) องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย (UNICEF) 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศึกษา (กสศ.) และผูเ้ชีย่วชาญจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไดร่้วมบูรณาการและร่วมการพัฒนา  
นอกจากนีย้ังไดศ้ึกษาคูม่ือการปฏิบัติตามมาตรการผอ่นปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการ
เสริมสำาหรับพื้นทีโ่รงเรียนเอกชนอีกดว้ย  

      โรงเรียนไดด้ำาเนินการตามมาตรการของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัดในทุกดา้น ดังนี้
      ดา้นผูบ้ริหาร
 1. จัดให้มีประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ในโรงเรียน
 2. จัดตัง้คณะทำางานดำาเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ประกอบดว้ย ครู นักเรียน ผูป้กครอง เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข ทอ้งถิน่ ชุมชน 
และผูเ้กีย่วขอ้ง พร้อมบทบาทหนา้ที ่ 
 3. จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาใน
ภาวะทีม่ีการระบาดของโรคติดเชื้อ (Emergency operation for infectious disease 
outbreaks)
 4. จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธก์ารป้องกันโรคโควิด 19 เกีย่วกับนโยบาย 
มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แกค่รู นักเรียน ผูป้กครอง และคณะ
กรรมการสถานศึกษา ผา่น Applications line, การประชุมผูป้กครอง  เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในการปฏิบัติตนเอง และให้ขอ้มูลกับผูป้กครองเกีย่วกับการติดตามขอ้มูลขา่วสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคโควิด 19 จากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ชื่อถือได้
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 5. จัดทำาแนวปฏิบัติของคุณครูตอ่นักเรียน  และแนวทางการปฏิบัติของผูป้กครอง
ตอ่บุตรหลานทีอ่าจจะติดเชื้อหรือติดโรคโควิด 19  เกีย่วกับการสื่อสารทำาความเขา้ใจเพื่อลด
การรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา 
นักเรียน หรือผูป้กครองติดเชื้อโรคโควิด 19
 6. จัดให้มีมาตรการคัดกรองสุขภาพบุคลากร ครู นักเรียน ผูป้กครองและผูที้ม่า
ติดตอ่ทุกคน ทีจ่ะผา่นเขา้สู ่Student Zone บริเวณจุดแรกเขา้ไปในสถานศึกษา (Point of 
entry) ซ่ึงผูที้จ่ะผา่นเขา้สู ่Student Zone จะตอ้งปฏิบัติดังนี ้(1) ตรวจวัดอุณหภูมิ ไมมี่ไขแ้ละ
ไมมี่อาการทางเดินหายใจ (2) สวมหนา้กากอนามัย (3) ลา้งมือ  (4) เวน้ระยะห่างอยูเ่สมอ  
 7. จัดให้มี Face Shield แกค่รู บุคลากร เจ้าหนา้ที ่และกำาหนดให้ทุกคนใส่
หนา้กากอนามัย และ Face Shield ตลอดเวลา ทีอ่ยูภ่ายในโรงเรียน
  8. จัดให้มีพื้นทีแ่ยกโรค อุปกรณป้์องกัน เช่น หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัย 
เจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ  มีมาตรการควบคุมดูแลในกรณีทีพ่บบุคคลกลุม่เสีย่งหรือสงสัย
 9. จัดมาตรการให้นักเรียนสามารถเขา้ถึงการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพเหมาะสม
ตามบริบทไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Onsite, Online, On home 
และ On demand ตามความเหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลา คุณครูจะตอ้งมีระบบการตรวจสอบ
ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย เป็นรายวัน และจัดซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทีม่ีความ
ตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ
 10. จัดให้มีมาตรการทำาความสะอาด พื้นผิวทัว่ไป พื้นผิวโลหะ วัสดุทีเ่ป็นผา้ ห้องน้ำา 
โรงอาหาร ให้มีสุขลักษณะทีด่ี สภาพและอุปกณต์อ้งเพียงพอ และอยูใ่นสภาพดีพร้อมใช้งาน 
 11. ฝ่ายบริการ (พยาบาล) จะตอ้งดำาเนินการติดตาม ป้องกัน ตรวจสอบโรคติดตอ่
อื่นๆ ตามนโยบายปกติของโรงเรียนนอกเหนือจากโรคโควิด 19 ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สุขภาพ
ของนักเรียน และบุคคลขา้งเคียงอยา่งสม่ำาเสมอ เช่น ไขห้วัดใหญ ่(Influenza), โรคติด
เชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus), โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจจากเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสมา่ (Mycoplasma) ,  โรคมือเทา้ปาก (Hand, 
Foot and Mouth),  โรคเฮอร์แปงไจนา่ (Herpangina),  ทอ้งเสียจากการติดเชื้อโนโรไวรัส 
(Norovirus) เป็นตน้
 12. ทุกฝ่ายตอ้งควบคุม กำากับ ติดตาม และตรวจสอบการดำาเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนอยา่งเคร่งครัดและตอ่เนื่อง และตอ้ง
ติดตามขอ้มูลขา่วสารการแพร่ระบาดจากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ชื่อถือได้

       ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  
 1. จัดห้องเรียน ทัง้ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้เวน้ระยะห่างกันอยา่งนอ้ย 
1-2 เมตร โดยใช้วิธี Social Distancing ภายใตแ้นวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ให้นักเรียน
ทุกคนลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นเขา้เรียน
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 2. ศูนยก์ารเรียนรู้และอาคารสถานที ่ให้เวน้ระยะห่างกันอยา่งนอ้ย 1-2 เมตรเช่นกัน 
และให้นักเรียนทุกคนลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นเขา้เรียน
 3. จัดห้องนอน สำาหรับนักเรียนระดับอนุบาล ให้มีเครื่องฟอกอากาศ และให้เวน้ระยะ
ห่างกัน  โดยแบง่นอนในห้องนอนเดิมและห้องเรียน จากเดิมนอนในห้องนอนเทา่นัน้
 4. จัดทำาสัญลักษณเ์พื่อเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 1-2 เมตร ประกอบไปดว้ย 
จุดตรวจวัดอุณหภูมิ, จุดลา้งมือ, เสน้ทางการเดินแถวในแตล่ะอาคาร, จุดยืนเขา้แถวทีโ่ถง
ใตอ้าคาร และอัฒจันทร์, จุดสัญลักษณใ์นห้องเรียน-ห้องพักครู-ห้องประกอบ, ทางเดินบริเวณ
โรงอาหาร, จุดจำาหนา่ยสินคา้ จุดนัง่พักรอสำาหรับนักเรียนทีผู่ป้กครองรับสง่เอง
 5. ให้เช็ดทำาความสะอาดห้องประกอบการเรียนทีใ่ช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
หลายระดับ เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ หลังการเขา้ใช้ทุก
ชัว่โมงเรียน ดว้ยแอลกอฮอลห์รือน้ำายาฆา่เชื้อ
 6. จัดอุปกรณล์า้งมือ สบูเ่หลวหรือเจลแอลกอฮอลไ์วใ้นทุกห้องเรียน ห้องประกอบ
การเรียน และศูนยก์ารเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
 7. เพิม่จุดลา้งมือ พร้อมสบูเ่หลวหรือเจลแอลกอฮอลใ์นจุดอื่นๆ นอกจากในห้องน้ำา
และในอาคารเรียนให้มีเพียงพอ 
 8. มีเครื่องมือและอุปกรณท์ำาความสะอาดฆา่เชื้อโรค ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เช่น 
เครื่องพน่แอลกอฮอลอ์ัตโนมัติ, เครื่องอบโอโซน, หลอดไฟ UVC ฆา่เชื้อโรค, เครื่องพน่
ละอองฝอย ULV, น้ำายาฆา่เชื้อโรค Germ Killer เป็นตน้
 9. กำาหนดให้พนักงานทำาความสะอาดทุกอาคารเรียน ทำาความสะอาดห้องเรียน 
ห้องประกอบการเรียนและบริเวณทีม่ีการใช้บริการร่วมกัน ตามจุดตา่งๆ เช่น ราวบันได 
ลูกบิดประตู พื้นทางเดิน โรงอาหาร และห้องน้ำา เป็นตน้ เช็ดพื้นผิวสัมผัสดว้ยแอลกอฮอล์
หรือน้ำายาฆา่เชื้อหรือน้ำายาทำาความสะอาดทีม่ีสว่นผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท ์(น้ำายา
ฟอกผา้ขาว) โดยเช็ดหรือแช่ทิง้ไว ้10 นาที แลว้เช็ดออกดว้ยน้ำาสะอาด หรือใช้สารทำาความ
สะอาดทีภ่าครัฐกำาหนด เป็นประจำา อยา่งนอ้ยวันละสองครัง้
 10. กำาหนดให้มีจุดวางถังน้ำายาฆา่เชื้อบริเวณบันได จุดเชื่อมบันได พร้อมผา้สำาหรับ
ทำาความสะอาด เพื่อให้บุคลากรสามารถทำาความสะอาดพื้นผิวทีเ่ป็นสว่นรวมจุดเสีย่งได้
ตลอดเวลา
 11. กำาหนดให้พนักงานและเจ้าหนา้ที ่ทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอก
อากาศ Mitsuta รุ่น MAP450  ทีส่ามารถกรองฝุ่ นละเอียด 0.3 ไมครอนดว้ย HEPA Filter 
ไดถ้ึง 99.97% อยา่งสม่ำาเสมอ ทุก 15 วัน และเปิดประตู หนา้ตา่งเพื่อระบายอากาศทุกวัน
 12. กำาหนดให้พนักงานและเจ้าหนา้ทีท่ำาความสะอาดดำาเนินการลา้งยอ้นเครื่องกรอง
น้ำา ในสัปดาห์ที ่4 ของเดือนและเปลีย่นไสก้รองน้ำา ทุก 6 เดือน การทำาความสะอาดตูก้ดน้ำา
ดื่มภายในถังน้ำา ในสัปดาห์ที ่1 และ 3 



34
สว่นกอ๊กน้ำาดื่มและภายนอกตู ้ทำาความสะอาดทุกวัน 3 เวลา เช้า บา่ย เลิกเรียน บุคลากรหรือ
นักเรียนคนไหนมีความประสงคจ์ะดื่มน้ำาให้นำาภาชนะสว่นตัวมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
 13. ห้องครัวและภาชนะทีเ่กีย่วขอ้งกับการโภชนาการ โรงเรียนมีเครื่องลา้งจาน
อัตโนมัติซึ่งเป็นการทำาความสะอาดผา่นน้ำาและความร้อนทีอุ่ณหภูมิน้ำาร้อนตัง้แต ่65-85 
องศาเซลเซียส รวมทัง้ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความสะอาดและสุขอนามัยทีด่ี
ให้แกเ่จ้าหนา้ทีโ่ภชนาการ ผูป้รุง ผูเ้สิร์ฟ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทำาให้มัน่ใจไดว้า่ อาหารและภาชนะ
สะอาดปลอดจากเชื้อโรคทุกชนิดเทียบเทา่มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณทีใ่ช้  
 14. สถานทีร่ับประทานอาหาร ให้เวน้ระยะห่างกันอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร โดยใช้วิธี 
Social Distancing ภายใตแ้นวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค อีกทัง้เพิม่จุดรับประทานอาหาร
ภายในอาคารเรียน
 15. จัดให้มีห้องพยาบาลหรือพื้นทีแ่ยกสว่น สำาหรับบุคลากรหรือนักเรียนทีม่ีอาการ
ป่วย หรือมีความเสีย่งตอ่การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 16. จัดให้มีระบบระบายอากาศทีเ่หมาะสมกับห้องเรียนและห้องประกอบตา่งๆ 
ของโรงเรียน
 17. สระวา่ยน้ำา เป็นสระวา่ยน้ำาระบบฆา่เชื้อดว้ยคลอรีน และใช้อุปกรณแ์ละเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์ทีท่ันสมัยในการควบคุมมาตรฐานของน้ำาแบบอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย
ของผูใ้ช้บริการ
 18. สำาหรับรถโรงเรียน กำาหนดให้มีมาตรการรักษาระยะห่าง เด็ก 1 คนตอ่ 1 ทีน่ัง่
มีระยะห่างระหวา่งกัน โดยพิจารณาตามบริบทคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม จัดทำา
สัญลักษณแ์สดงจุดตำาแหนง่ชัดเจน เพิม่การระบายอากาศโดยการเปิดหนา้ตา่ง มีการทำา
ความสะอาด กอ่นและหลังรับสง่นักเรียน และจัดให้มีเครื่องวัดไขร้ะบบอินฟราเรด และเจล
แอลกอฮอลส์ำาหรับลา้งมือไวบ้นรถโรงเรียน
 19. กรณีพบผูป่้วยเขา้เกณฑเ์ฝ้าระวังโรงเรียนจะดำาเนินการทำาความสะอาด โดยใช้
อุปกรณเ์ฉพาะ ตามห้องเรียนทุกห้อง ราวบันได ลูกบิดประตู  พื้นทางเดิน  โรงอาหาร ห้องน้ำา 
และบริเวณโดยรอบเป็นตน้
 20. ดำาเนินการ และตรวจสอบ ติดตามโดยผูบ้ริหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนและ
ภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 



      ดา้นครู บุคลากร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการดูแลนักเรียนทุกคนของโรงเรียน  
 1. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข ้ไอ มีน้ำามูก เจ็บคอ หายใจลำาบาก 
เหนื่อยหอบ ไมไ่ดก้ลิน่ ไมรู่้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน รายงานฝ่ายบริหารและรีบไปพบแพทย์
ทันที
 2. ครู บุคลากร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการดูแลนักเรียนทุกคนมีการรายงานประวัติ
สุขภาพ การปฏิบัติงานจากบา้น การเดินทาง ให้ฝ่ายบริหารทราบทุก 15 วัน ทัง้นีไ้ดเ้ริม่
ดำาเนินการมาตัง้แตเ่ดือนกุมภาพันธ ์1 ครัง้, เดือนมีนาคม 2 ครัง้, เดือนเมษายน (โรงเรียน
ปิดทำาการ) 1 ครัง้, เดือนพฤษภาคม 1 ครัง้, เดือนมิถุนายน 1 ครัง้ และจะดำาเนินการอยา่งตอ่
เนื่อง จนกวา่สถานการณจ์ะคลีค่ลาย
 3. กรณีครู บุคลากรของโรงเรียน มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลช้ิดเดิน
ทางกลับจากพื้นทีเ่สีย่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสผูต้อ้งสงสัยวา่มี
ความเสีย่งตอ่การติดตอ่โรคนี ้ให้หยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน  และ
ให้รายงานผูบ้ริหารทราบผา่นช่องทางสื่อสารออนไลนต์ามทีไ่ดต้กลงกันไวทุ้กวัน จนกวา่
สถานการณจ์ะคลีค่ลาย
 4. เมื่อมาถึงโรงเรียนตอ้งผา่นการตรวจคัดกรอง ครู บุคลากร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ
การดูแลนักเรียนทุกคนของโรงเรียนกอ่นเขา้เขต Student Zone   โดยการสอบถามประวัติ
และใช้เครื่องวัดไขร้ะบบอินฟราเรด รวมถึงสังเกตอาการทุกคนในทุกวันๆ ละ 2 เวลา 
(เช้าและกลางวัน)  
 5. ครู บุคลากร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการดูแลนักเรียนทุกคนตอ้งใสห่นา้กากอนามัย 
และ Face Shield ตลอดเวลา  
 6. ครูทุกคนจะตอ้งทำาความสะอาดสื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณข์องใช้ร่วม
ทีเ่ป็นจุดสัมผัสเสีย่งทุกครัง้หลังใช้งานดว้ยแอลกอฮอลท์ีม่ีความเขม้ขน้มากกวา่ 70% หรือ
น้ำายาฆา่เชื้ออื่นๆ ทีเ่หมาะสมในแตล่ะอุปกรณ์
 7. กำาหนดให้มีเจ้าหนา้ทีท่ีร่ับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียน เพื่อคอย
ติดตอ่ประสานงานกับ หนว่ยงานสาธารณสุขในพื้นทีเ่มื่อพบผูป่้วยตอ้งสงสัย
 8. ครู บุคลากร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการดูแลนักเรียนทุกคน ตอ้งดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเอง เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดตอ่ร้ายแรงนีแ้ละโรคติดตอ่อื่นๆ และ
ดำาเนินการตามมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด
 9. ติดตามขอ้มูลขา่วสารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค พื้นทีเ่สีย่ง ตลอดจน
ทำาความเขา้ใจเกีย่วกับคำาแนะนำาในการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ชื่อถือได้
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       ดา้นครูประจำาชัน้ ผูดู้แลนักเรียน
 1. ครูประจำาชัน้ไดม้ีการสอบถามประวัติสุขภาพและการเดินทางของนักเรียนและผู้
ปกครองตัง้แตก่อ่นปิดภาคเรียน 2/2562 กลา่วคือตัง้แตต่น้เดือนมีนาคม 1 ครัง้ 
(เฉพาะนักเรียนทีเ่รียนภาคฤดูร้อน แตภ่ายหลังงดเรียนภาคฤดูร้อน) และสอบถามนักเรียน
ทุกคนในเดือนเมษายน 1 ครัง้, เดือนพฤษภาคม 1 ครัง้, เดือนมิถุนายน 2 ครัง้  โดยสอบถาม
ตามระยะเวลาทีก่ระทรวงสาธารณสุขกำาหนด  และจะดำาเนินการอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป จนกวา่
สถานการณจ์ะคลีค่ลาย
 2. คัดกรองนักเรียนกอ่นเขา้โรงเรียน โดยใช้เครื่องวัดไขร้ะบบอินฟราเรด หากพบ
มีอาการไข ้ไอ จาม มีน้ำามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผูป้กครองรับกลับไปพบแพทย ์พร้อมทัง้
คัดกรองและสังเกตนักเรียนทุกคนในช่วงบา่ยหลังรับประทานอาหารกลางวันเป็นประจำาทุก
วัน  โดยวิธีการเดียวกันอีกครัง้  รวมถึงสังเกตอาการทุกคนตลอดวัน หากพบวา่ มีนักเรียน
รายใดมีความผิดปกติ ทางโรงเรียนจะแยกนักเรียนไปยังห้องสังเกตอาการและจะแจ้งให้
ผูป้กครองทราบทันที เพื่อพานักเรียนไปพบแพทยต์อ่ไป ทางโรงเรียนจะติดตามสอบถาม
อาการอยา่งใกลช้ิด 
 3. ครูบันทึกขอ้มูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอร์ม
คัดกรองความเสีย่งในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 4. ครูประจำาชัน้สอบถามและติดตามสุขภาพนักเรียนอยา่งสม่ำาเสมอกับผูป้กครอง
ผา่นแอปพลิเคชัน่ไลนห้์องหรือสว่นตัว เพื่อจะไดด้ำาเนินการไดท้ันทว่งทีกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
 5. กรณีนักเรียนนัง่รถโรงเรียน ครูติดรถจะทำาการตรวจคัดกรองโดยการตรวจวัดไข้
ดว้ยเครื่องวัดไขร้ะบบอินฟราเรด กอ่นขึ้นรถโรงเรียนทุกครัง้ และทำาความสะอาดรถโรงเรียน
ดว้ยน้ำายาฆา่เชื้อทุกวัน
 6. ครูให้ความรู้ คำาแนะนำานักเรียนในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดตอ่
ร้ายแรงนีแ้ละโรคติดตอ่อื่นๆ
 7. แนะนำาให้นักเรียนหลีกเลีย่งการเขา้ไปในสถานทีแ่ออัดหรือสถานทีท่ีม่ีคนจำานวน
มาก หากจำาเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามัย
 8. แนะนำาให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เช่น กินอาหารครบ 5 หมู ่ 
ออกกำาลังกายอยา่งสม่ำาเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชัว่โมง/วัน  
 9. ดูแลให้นักเรียนลา้งมืออยา่งถูกวิธีดว้ยน้ำาและสบูห่รือเจลแอลกอฮอลบ์อ่ยๆ 
โดยเฉพาะหลังเขา้ห้องน้ำากอ่นรับประทานอาหารกลางวัน/อาหารวา่ง หรือหลังการสัมผัสกับ
น้ำามูก น้ำาลาย  หลังเลน่กับเพื่อน
 10. แนะนำาให้นักเรียนหลีกเลีย่งการใช้มือสัมผัสใบหนา้ ตา ปาก จมูก
 11. กำาหนดให้นักเรียนใสห่นา้กากอนามัยหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาทีอ่ยูภ่ายใน
โรงเรียน (ยกเวน้ การออกกำาลังกายกลางแจ้ง อาจพิจารณามาตรการอื่นทดแทน เช่น 
การเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 2 เมตร)
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  12. สง่เสริมให้นักเรียนมีของใช้สว่นตัว ไมใ่ช้ของร่วมกับผูอ้ื่น เช่น อุปกรณก์ารเรียน 
ผา้เช็คหนา้ ผา้เช็ดตัว แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน แกว้น้ำา เป็นตน้
 13. ตรวจสอบ กำากับติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูใ่น
กลุม่เสีย่งตอ่การติดโรคโควิด 19 และรายงานตอ่ผูบ้ริหารตามแบบฟอร์มทีก่ำาหนด

      ดา้นนักเรียน
 1. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข ้ไอ มีน้ำามูก เจ็บคอ หายใจลำาบาก 
เหนื่อยหอบ ไมไ่ดก้ลิน่ ไมรู่้รส รีบแจ้งครูหรือผูป้กครองให้พาไปพบแพทย ์
 2. กรณีมีคนในครอบครัวป่วยดว้ยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นทีเ่สีย่งและอยูใ่น
ช่วงกักตัว ให้รีบแจ้งคุณครูประจำาชัน้หรือครูฝ่ายปกครอง งดการมาโรงเรียนโดยนักเรียน
สามารถเรียนผา่น Google Classroom
 3. คัดกรองสุขภาพกอ่นจะผา่นเขา้สู ่Student Zone บริเวณจุดแรกเขา้ไปในโรงเรียน 
(Point of entry) ซึ่งนักเรียนทีจ่ะผา่นเขา้สู ่Student Zone จะตอ้งปฏิบัติดังนี ้(1) ตรวจวัด
อุณหภูมิ ไมม่ีไขแ้ละไมม่ีอาการทางเดินหายใจ (2) สวมหนา้กากอนามัย (3) ลา้งมือ  
(4) เวน้ระยะห่างอยูเ่สมอ และนักเรียนจะตอ้งวัดอุณหภูมิอีกครัง้กอ่นหรือหลังรับประทาน
อาหารกลางวันโดยคุณครูประจำาวิชาจะเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจวัดอุณหภูมิช่วงกลางวัน 
 4. มีและใช้ของใช้สว่นตัว ไมใ่ช้ร่วมกับผูอ้ื่น เช่น ช้อน สอ้ม แกว้น้ำา แปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน ผา้เช็ดหนา้ หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัย และทำาความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย 
ทุกครัง้หลังใช้งาน
 5. กรณีนักเรียนดื่มน้ำาบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำาเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณเ์ฉพาะไมใ่ห้ปะปนกับของคนอื่น
 6. หมัน่ลา้งมือบอ่ยๆ ดว้ยวิธีลา้งมือ 7 ขัน้ตอน อยา่งนอ้ย 20 วินาที กอ่นกินอาหาร 
หลังใช้สว้ม หลีกเลีย่งใช้มือสัมผัสใบหนา้ ตา ปาก จมูก โดยไมจ่ำาเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยทีด่ี
หลังเลน่กับเพื่อน เมื่อกลับมาถึงบา้น ตอ้งรีบอาบน้ำา สระผม และเปลีย่นเสื้อผา้ใหมท่ันที
 7. ให้นักเรียนสังเกตจุดสัญลักษณต์า่งๆ อยา่งเคร่งครัด และเวน้ระยะห่างระหวา่ง
บุคคล อยา่งนอ้ย 1 – 2 เมตร ในการทำากิจกรรมระหวา่งเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน 
เช่น นัง่กินอาหาร เลน่กับเพื่อน เขา้แถวตอ่คิว ระหวา่งเดินทางอยูบ่นรถ
 8. สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัยตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นโรงเรียน
 9. หลีกเลีย่งการไปในสถานทีท่ีแ่ออัดหรือแหลง่ชุมชนทีเ่สีย่งตอ่การติดโรคโควิด 19
 10. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ดว้ยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู ่
และผัก ผลไม ้5 สี เสริมสร้างภูมิคุม้กัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบา้น หรือให้ผูป้กครอง
จัดเตรียมอาหารกลอ่ง (Box set) กินทีโ่รงเรียนแทน รวมถึงออกกำาลังกาย อยา่งนอ้ย 60 นาที 
ทุกวัน และนอนหลับอยา่งเพียงพอ 9–11 ชัว่โมงตอ่วัน 
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 11. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนา้การเรียนอยา่ง
สม่ำาเสมอ ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน ์อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน 
และทำาแบบฝึกหัดทีบ่า้น 
 12. หลีกเลีย่งการลอ้เลียนความผิดปกติหรืออาการไมส่บายของเพ่ือน เน่ืองจากอาจจะ
กอ่ให้เกิดความหวาดกลัวมากเกินไปตอ่การป่วยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบง่แยก
กีดกันในหมูนั่กเรียน
 13. ทำาความเขา้ใจเก่ียวกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จาก
คุณครูประจำาชัน้, ครูฝ่ายปกครอง และรู้จัดติดตามขอ้มูลขา่วสารสถานการ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 พ้ืนท่ีเสีย่ง คำาแนะนำาการป้องกันตนเองและลดความเสีย่งจากการแพร่กระจายของ
โรคโควิด 19 จากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ช่ือถือได้

     ดา้นผูป้กครอง  
     เพ่ือความปลอดภัยของบุตรหลานและสังคมสว่นร่วม  จึงขอความร่วมมือผูป้กครอง ดังนี้
 1. คัดกรองบุตรหลาน ดว้ยเคร่ืองวัดไข ้หากมีอาการไข ้ไอ จาม มีน้ำามูก หายใจเหน่ือย
หอบ หรือกลับจากพ้ืนท่ีเสีย่งและอยูใ่นช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน 14 วัน กรณีคนในครอบครัวป่วย
ดว้ยโรคติดเช้ือโคโรนา (COVID-19)  หรือกลับจากพ้ืนทีเ่สีย่งและอยูใ่นช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตาม
คำาแนะนำาจากเจ้าหนา้ทีส่าธารณสุขอยา่งเคร่งครัด
 2. หลีกเลีย่งการพาบุตรหลานไปในสถานทีเ่สีย่งตอ่การติดโรคโควิด 19 สถานทีแ่ออัด
ทีมี่การรวมกันของคนจำานวนมาก หากจำาเป็นตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัย ลา้งมือ
บอ่ยๆ 7 ขัน้ตอน ดว้ยสบู ่และน้ำา นาน 20 วินาที  หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
 3. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการตอบแบบสอบถามตามทีโ่รงเรียนไดส้ง่ไปให้เพ่ือ
เก็บเป็นประวัติการเดินทางและกิจกรรมตา่งๆ ทีนั่กเรียนและผูป้กครองไดท้ำาไป
 4. จัดหาสบูห่รือเจลแอลกอฮอล ์และกำากับดูแลบุตรหลานลา้งมือบอ่ยๆ กอ่นกินอาหาร 
หลังใช้สว้ม หลีกเลีย่งการใช้มือสัมผัสใบหนา้ ตา ปาก จมูก โดยไมจ่ำาเป็น และสร้างสุขนิสัยทีดี่ 
หลังเลน่กับเพ่ือน และเม่ือกลับมาถึงบา้น ควรอาบน้ำา สระผม และเปลีย่นชุดเส้ือผา้ใหมทั่นที
 5. จัดหาหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัยสำารองให้กับบุตรหลานอยา่งนอ้ย 2 ช้ินใส่
ในกระเป๋านักเรียน ในกรณีท่ีลืมใส ่ชำารุด เปรอะเป้ือน นักเรียนจะสามารถเปลีย่นชิน้ใหมไ่ดทั้นที
 6. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม ่สง่เสริมให้กินอาหารร้อน 
สะอาด อาหารครบ 5 หมู ่และผัก ผลไม ้5 สี และควรจัดอาหารกลอ่ง (Box set) ให้แกนั่กเรียน
ในช่วงเช้าแทนการซ้ือจากโรงเรียน (กรณีทีไ่มไ่ดกิ้นอาหารเช้าจากทีบ่า้น) เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กัน ออกกำาลังกาย อยา่งนอ้ย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอยา่งเพียงพอ 9 – 11 ชัว่โมง
ตอ่วัน
 7. จัดหาของใช้สว่นตัวให้บุตรหลานอยา่งเพียงพอในแตล่ะวัน ทำาความสะอาดทุกวัน 
เช่น หนา้กากผา้ ช้อน สอ้ม แกว้น้ำา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดตัว
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 8. ผูป้กครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว งดเดินทางหรือแวะผา่น (Transit)  
ไปยังประเทศหรือพ้ืนทีเ่สีย่งตอ่การติดเช้ือไวรัสดังกลา่ว ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หากมีความจำาเป็นอยา่งยิง่ ไมส่ามารถ หลีกเลีย่งไดที้จ่ะเดินทางไปยังประเทศ
หรือพ้ืนทีเ่สีย่งตอ่การติดเช้ือไวรัส ให้ผูป้กครองแจ้งครูประจำาชัน้ทราบ ทางโทรศัพท ์
โทรสาร แอปพลิเคชัน่ไลน ์ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์หรือช่องทางสื่อสารออนไลนอ์ื่นๆ กอ่น
เดินทางและเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
 9. ผูป้กครอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ทีเ่ดินทางไปตา่งประเทศหรือแวะผา่น 
(Transit) หรือกลับจากประเทศหรือพ้ืนทีเ่สีย่ง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
สมาชิกในครอบครัว เม่ือกลับมาถึงประเทศไทย ให้ผูนั้น้เขา้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ท่ีโรงพยาบาลและพักเพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 
วัน และไมอ่นุญาตให้เขา้เขตบริเวณโรงเรียน 
 10. ผูป้กครองสง่นักเรียนตรงประตูทางเขา้เขต Student Zone โดยมีครูคอยรับ
นักเรียนและพาไปสง่ทีห้่องเรียน  สว่นผูป้กครองหรือบุคคลภายนอก ไมอ่นุญาตให้เขา้ในเขต 
Student Zone ทุกกรณี  หากมีความจำาเป็นอยา่งยิง่ ไมส่ามารถหลีกเลีย่งทีจ่ะเขา้ในเขตได ้
ตอ้งใสห่นา้กากอนามัยทุกครัง้ และขอความร่วมมือผูป้กครองมาสง่และมารับนักเรียนตาม
กำาหนดเวลาโดยไมพั่กคอย หากจำาเป็นตอ้งพักคอย จะจัดจุดพักคอยไวใ้ห้
 11. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน ์ผูป้กครองควรให้ความร่วมือ
กับครูในการดูแลจัดการเรียนการสอนแกนั่กเรียน เช่น การสง่การบา้น การร่วมทำากิจกรรม
เป็นตน้
 12. ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ของโรงเรียนและภาครัฐอยา่งเคร่งครัด

      ดา้นครัว ผูจ้ำาหนา่ยอาหาร และผูป้ฏิบัติงานทำาความสะอาด
  1. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข ้ไอ มีน้ำามูก เจ็บคอ หายใจลำาบาก 
เหน่ือยหอบ ไมไ่ดก้ลิน่ ไมรู้่รส ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทยทั์นที กรณีมีคนใน
ครอบครัวป่วยดว้ยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพ้ืนทีเ่สีย่งและอยูใ่นช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตาม
คำาแนะนำาของ
เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด
 2. ตรวจคัดกรอง ผูป้รุงอาหาร ผูจั้ดเตรียมอาหาร ผูเ้สิร์ฟอาหาร และผูที้เ่กีย่วขอ้ง
กับการจำาหนา่ยอาหาร รวมถึงผูป้ฏิบัติงานทำาความสะอาด ทุกคน กอ่นปฏิบัติหนา้ที ่โดยการ
สอบถามประวัติและใช้เคร่ืองวัดไขร้ะบบอินฟราเรด รวมถึงสังเกตอาการทุกคนในทุกๆ วัน  
วันละ 2 เวลา (เช้าและกลางวัน)  
 3. เจ้าหนา้ทีโ่ภชนาการ ผูป้รุงอาหาร ผูเ้สิร์ฟอาหาร และผูที้เ่กีย่วขอ้งกับการ
จำาหนา่ยอาหาร รวมถึงผูป้ฏิบัติงานทำาความสะอาด ตอ้งแตง่กายสะอาด มีสุขนิสัยทีดี่ ผูกผา้
กันเป้ือนตามแบบของโรงเรียน ผูป้รุงตอ้งใสห่มวกหรือเนทคลุมผม ตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพดี ไม่
เป็นโรคติดตอ่ ไมเ่ป็นโรคผิวหนัง โดยมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปี
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 4. ลา้งมือบอ่ย ๆ ดว้ยสบูแ่ละน้ำา กอ่น – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำาหนา่ย
อาหาร หลังสัมผัสสิง่สกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้สว้ม ควรลา้งมือดว้ยสบูแ่ละน้ำา
หรือใช้เจลแอลกอฮอล ์และหลีกเลีย่งการใช้มือสัมผัสใบหนา้ ตา ปาก จมูก โดยไมจ่ำาเป็น
 5. ขณะปฏิบัติงานของผูส้ัมผัสอาหาร ตอ้งสวมหมวกคลุมผม ผา้กันเป้ือน ถุงมือ 
สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสว่นบุคคลทีถู่กตอ้ง
 6. ปกปิดอาหาร ใสถุ่งมือและใช้ทีค่ีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อม
กินโดยตรง และจัดให้แยกกิน สว่นกรณีร้านจำาหนา่ยอาหารสำาเร็จรูปพร้อมกิน ไมค่วรใช้มือ
สัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารกอ่นตักอาหาร
 7. จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ 5 หมู ่และผักผลไม ้5 สี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กัน 
ปรุงสุกใหม ่ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ชัว่โมง หากเกินเวลาดังกลา่ว ให้นำาอาหารไปอุ่น
จนเดือด แลว้นำามาเสิร์ฟใหม ่
 8. จัดเตรียมกระดาษสำาหรับสัง่รายการอาหาร หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อลด
การพูดคุยและสัมผัส
 9. ผูป้ฏิบัติงานทำาความสะอาด ผูป้ฏิบัติงานเก็บขนขยะ ตอ้งใสอุ่ปกรณป้์องกันตนเอง 
เช่น สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กาอนามัย สวมถุงมือยาง ผา้ยางกันเป้ือน รองเทา้พื้นยางหุ้มแข็ง
 10. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครัง้ ตอ้งลา้งมือบอ่ยๆ และเมื่อกลับมาถึงบา้น ควรรีบ
อาบน้ำา สระผม เปลีย่นเสื้อผา้ใหมท่ันที

       ดา้นนักเรียนแกนนำาดา้นสุขภาพ 
  1. ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนทีม่าเรียนในตอนเช้า 
บริเวณทางเขา้ โดยมีครูดูแลให้คำาแนะนำาอยา่งใกลช้ิด เนน้การจัดเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 
อยา่งนอ้ย 1 – 2 เมตร
 2. ดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนทีม่าเรียน ตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กาก
อนามัย หากพบนักเรียนไมไ่ดส้วม ให้แจ้งครูผูร้ับผิดชอบ เพื่อจัดหาหนา้กากผา้หรือหนา้กาก
อนามัยสำารองให้ตามกรณี
 3. เฝ้าระวังสังเกตอาการของนักเรียน หากมีอาการไข ้ไอ มีน้ำามูก เจ็บคอ หายใจ
ลำาบาก เหนื่อยหอบ ไมไ่ดก้ลิน่ ไมรู่้รส ให้รีบแจ้งครูทันที
 4. จัดกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้คำาแนะนำาการป้องกันและลดความเสีย่งจากการแพร่
กระจายโรคโควิด 19 แกเ่พื่อนนักเรียน เช่น สอนวิธีการลา้งมือทีถู่กตอ้ง การทำาหนา้กากผา้ 
การสวมหนา้กาก การถอดหนา้กากผา้ กรณีเก็บไวใ้ช้ตอ่ การทำาความสะอาดหนา้กากผา้ การ
เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล จัดทำาป้ายแนะนำาตา่งๆ
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     เมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ  
 1. กรณีเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน ครูประจำาชัน้หรือครูประจำาวิชาจะพานักเรียน
ไปห้องพยาบาล เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องตน้กอ่น หากพบวา่บาดแผลคอ่นขา้งรุนแรง จึงจะ
นำานักเรียนสง่โรงพยาบาลทันทีและโทรศัพทแ์จ้งผูป้กครอง
 2. กรณีเกิดอุบัติเหตุทีบ่า้นหรือสถานทีอ่ื่นๆ ผูป้กครองสามารถนำาสง่คลินิก หรือ
โรงพยาบาลใดก็ไดเ้พื่อทำาการรักษา และให้ขอใบรับรองแพทยท์ุกครัง้ทีไ่ปรักษา และนำามา
ยื่นขอเบิกประกันทีฝ่่ายธุรการ 

     การรับ-สง่นักเรียน
    ขัน้ตอนและจุดรับ-สง่นักเรียน  เพื่อเป็นการเพิม่ความปลอดภัยให้กับนักเรียนให้
ดียิง่ขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีเขตเฉพาะนักเรียน (Student Zone)  ซึ่งเป็นเขตเฉพาะนักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียน สว่นบุคคลภายนอกหากตอ้งการเขา้เขตดังกลา่ว  จะตอ้งมี 
ใบอนุญาตเขา้เขตหรือแลกบัตรเขา้ เพื่อความสะดวกของทา่นในการติดตอ่  โรงเรียนจึง 
จัดทำาบัตรสำาหรับผูป้กครองทีม่ารับ - สง่นักเรียนในเขตเฉพาะนักเรียน (Student Zone) 
เพื่อช่วยให้คุณครู และผูป้กครองช่วยกันตรวจสอบบุคคลนอก ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกันในการใช้มาตรการดังกลา่วโรงเรียนจึงขอชีแ้จง ดังนี้

 5. ตรวจอุปกรณข์องใช้สว่นตัวของเพ่ือนนักเรียนและรุ่นนอ้ง ให้พร้อมใช้งาน 
เนน้ไมใ่ช้ร่วมกับผูอ่ื้น เช่น จาน ช้อน สอ้ม แกว้น้ำา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดมือ
ของตนเอง
 6. จัดเวรทำาความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม และบริเวณจุดสัมผัสเสีย่งทุกวัน 
เช่น ลูกบิดประตู กลอนประตู ราวบันได สนามเด็กเลน่ อุปกรณกี์ฬา เคร่ืองดนตรี คอมพิวเตอร์
 7. เป็นแบบอยา่งทีดี่ในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคโควิด 19 ดว้ยการสวมหนา้กาก
ผา้หรือหนา้กากอนามัย ลา้งมือบอ่ยๆ กินอาหารใช้จาน ช้อน สอ้ม แกว้น้ำาของตนเอง การเวน้
ระยะห่าง เป็นตน้ โดยถือปฏิบัติเป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจำาวันอยา่งสม่ำาเสมอ
 8. ทำาความเขา้ใจเก่ียวกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากคุณครู
ประจำาชัน้, ครูฝ่ายปกครอง และรู้จัดติดตามขอ้มูลขา่วสารสถานการ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19  พ้ืนทีเ่สีย่ง คำาแนะนำาการป้องกันตนเองและลดความเสีย่งจากการแพร่กระจาย
ของโรคโควิด 19  จากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ช่ือถือได้



แผนผังจุดรับ – สง่นักเรียน

ประตูหมายเลข   4    ฐาปนศาลา (เรือนไทย)
ประตูหมายเลข   8    หลังอาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ (อาคารใหม)่
ประตูหมายเลข   9    บริเวณดา้นหนา้อาคารมารีอุปถัมภ์
ประตูหมายเลข   11   สะพานเชื่อมอาคารมารีอุปถัมภ์ กับลานจอดรถชัน้ 2
ประตูหมายเลข   12   ทางเชื่อมอาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ กับลานจอดรถชัน้ 2 
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       ประตูหมายเลข 9 (Gate 9) บริเวณดา้นหนา้อาคารมารีอุปถัมภ์ เป็นประตูหลัก ในการ
รับ-สง่นักเรียนสำาหรับทุกระดับชัน้ ภายใน (Student Zone) เหมาะสำาหรับผูป้กครอง ท่ีมาสง่
นักเรียนดว้ยตนเอง โดยการเดินเทา้ และรถจักรยานยนต์
       ประตูเปิด - ปิด        เวลา  06.30 – 17.30 น. 
         • ผูป้กครองสามารถเขา้-ออกท่ีประตู โดยใช้บัตรท่ีจัดทำาให้ไปแสดงให้กับเจ้าหนา้ท่ีตรง
หนา้ประตู
       ประตูหมายเลข 11 (Gate 11) สะพานเช่ือมอาคารมารีอุปถัมภ์กับลานจอดรถชัน้ 2 ใช้ใน
การรับ-สง่นักเรียน สำาหรับระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ภายใน (Student Zone) 
  ประตูเปิด - ปิด 
      ช่วงเรียนปกติ            เวลา 07.00 – 08.00 น. 
                 ช่วงเรียนภาคฤดูร้อน   เวลา 08.00 – 09.00 น. (summer and school break)
          • ผูป้กครองสามารถเขา้-ออกท่ีประตู โดยใช้บัตรท่ีจัดทำาให้ไปแสดงให้กับเจ้าหนา้ท่ีตรง
หนา้ประตู
          • หากผูป้กครองไมมี่บัตร หรือไมไ่ดน้ำาบัตรมา ตอ้งไปเขา้ตรงประตู 8 หรือ 9 เพ่ือแลก
บัตรกอ่นเขา้เขต (Student Zone)

       ประตูหมายเลข 4 (Gate 4)  ฐาปนศาลา (เรือนไทย) เหมาะสำาหรับรับ-สง่นักเรียน 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เทา่นัน้ ไมอ่นุญาตให้ผูป้กครองเขา้ทางประตูน้ี
  ประตูเปิด - ปิด  (ช่วงเช้า)    เวลา  07.00 – 08.00 น. 
  ประตูเปิด - ปิด  (ช่วงเย็น)    เวลา  16.15 – 17.30 น. 
       ประตูหมายเลข 8 (Gate 8)  หลังอาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ (อาคารใหม)่ เป็นประตูหลัก 
ในการรับ-สง่นักเรียน สำาหรับทุกระดับชัน้ ภายใน (Student Zone)                        
  ประตูเปิด - ปิด     เวลา  06.30 – 17.30 น. 
        • ผูป้กครองสามารถเขา้-ออกท่ีประตู โดยใช้บัตรท่ีจัดทำาให้ไปแสดงให้กับเจ้าหนา้ท่ีตรง
หนา้ประตู  
        • หากผูป้กครองลืมนำาบัตรมา ให้นำาบัตรประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ 
ไปติดตอ่ขอรับบัตรชัว่คราวไดท่ี้ห้องรับรองผูป้กครองตรงประตู 8 อาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ 
และนำาบัตรมาคืนกอ่น เวลา 17.00. น.
        • กรณีติดตอ่ฝ่ายวิชาการ, รับนักเรียนกลับบา้นกอ่นเลิกเรียน, ฝากของให้กับนักเรียน, 
รับนักเรียนท่ีไมส่บาย, ติดตอ่ไดท่ี้ห้องรับรองผูป้กครอง ตรงประตู 8
        • ห้องรับรองผูป้กครอง ทางโรงเรียนไดจั้ดไวรั้บรองสำาหรับผูป้กครองท่ีมากอ่นเวลา 
ไดรั้บความสะดวกในการนัง่รอนักเรียน ซ่ึงห้องดังกลา่วเป็นห้องปรับอากาศ จะเปิดห้องรับรอง
ในเวลา 14.00 - 17.00 น.



ตัวอยา่ง   บัตรผูป้กครอง  

          • หากผูป้กครองไมมี่บัตรหรือไมไ่ดน้ำาบัตรมาตอ้งไปเขา้ตรงประตู 8 หรือ 9 เพ่ือแลกบัตร
กอ่นเขา้เขต (Student Zone)
 โรงเรียนจัดทำาบัตรผูป้กครองให้ 2 ใบ ตอ่นักเรียน 1 คน กรณีสูญหายติดตอ่ทำาบัตร
ใหมไ่ดท่ี้ฝ่ายธุรการ (มีคา่ใช้จ่ายในการทำาบัตรใหม)่ กรณีการรับนักเรียนกลับกอ่นเวลาเลิกเรียน 
ผูป้กครองมาติดตอ่และรับนักเรียนท่ีฝ่ายปกครอง (ชัน้ G อาคารเซนตฟ์รังซิส) และรับบัตรรับ
นักเรียน เจ้าหนา้ท่ีจะติดตอ่ครูประจำาชัน้เพ่ือเรียกนักเรียน และนำาบัตรจากฝ่ายปกครอง
ให้กับ รปภ. กอ่นจะพานักเรียนออกจากโรงเรียนได้

44
       ประตูหมายเลข 12 (Gate 12) ทางเช่ือมอาคารเซนตฟ์รังซิสเซเวียร์ กับลานจอดรถชัน้ 2 
ใช้ในการรับ-สง่นักเรียนสำาหรับอนุบาล 2-3  ภายใน (Student Zone) 
  ประตูเปิด - ปิด  
       ช่วงเรียนปกติ            เวลา 07.00 – 08.00 น. 
                  ช่วงเรียนภาคฤดูร้อน   เวลา 08.00 – 09.00 น. (summer and school break)
          • ผูป้กครองสามารถเขา้-ออกท่ีประตู โดยใช้บัตรท่ีจัดทำาให้ ไปแสดงให้กับเจ้าหนา้ท่ีตรง
หนา้ประตู 
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 5. การยา้ยหรือเปลีย่นเสน้ทาง วันตอ่วัน สามารถทำาไดเ้ทอมละ 1 ครัง้ เทา่นัน้ 
โดยไมเ่สียคา่บริการ หลังจากนัน้จะคิดคา่บริการครัง้ละ 200 บาท
 6. หากนักเรียนทำาความเสียหาย เช่น ขีดเขียนเบาะรถ ดึงอุปกรณใ์นรถ เลน่, 
ทำาให้เกิดความเสียหาย นักเรียนตอ้งรับผิดชอบคา่เสียหายทีเ่กิดขึ้น สิง่ของทีพ่บในรถรับสง่
นักเรียนจะถูกสง่ไปทีง่านรถโรงเรียน
 7. กรณีพบเห็นรถ คนขับ ครูติดรถ ไมป่ฏิบัติตามกฎ ให้โทรแจ้งงานรถโรงเรียน 
02-921-4004-5 หรือ มือถือฝ่าย 086-316-3443
 8. นักเรียน ไมป่ระสงคข์ึ้นรถวันใด ผูป้กครองตอ้งแจ้งงานรถโรงเรียนทราบกอ่น 
10.00 น. ของวันนัน้
 9. ไมอ่นุญาตให้ผูป้กครองขอเปลีย่นแปลงใดๆ โดยตรงกับคนขับรถ หรือครูติดรถ 
ให้แจ้งกับฝ่ายบริการงานรถโรงเรียนเทา่นัน้

      ระเบียบการรถรับ – สง่นักเรียน กับ ผูป้กครอง
 1. กรณีนักเรียนไมเ่ขา้ร่วมกิจกรรมนอกเวลาวันใดเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งแจ้ง
ฝ่ายบริการรถโรงเรียนทราบ โดยติดตอ่หมายเลขโทรศัพท ์02-921-4004-5 หรือ 
มือถือฝ่าย 086-316-3443
 2. ผูป้กครองตอ้งการรับนักเรียนกลับเอง หลังเลิกเรียนให้แจ้ง ฝ่ายบริการงานรถ
โรงเรียนเป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อความสะดวกในการดำาเนินงาน สำาหรับงานรถ รับ – สง่ 
ถ้าไมส่ะดวกติดตอ่หมายเลขโทรศัพท ์02-921-4004 -5 หรือ มือถือฝ่าย 086-316-3443
 3. ขอความร่วมมือผูป้กครองรับทราบ กรณีมีการเปลีย่นแปลงเวลา หรือเสน้ทางที่
จำาเป็นตอ่การปฏิบัติงานของงานรถโรงเรียน 
 4.  การยา้ยทีอ่ยู ่จะตอ้งแจ้งเป็นลายลักษณอ์ักษรทีฝ่่ายบริการงานรถโรงเรียน 
โดยทางฝ่ายจะรับเรื่อง และแจ้งให้ผูป้กครองทราบภายใน 3 วันทำาการ หลังจากไดร้ับเอกสาร 
โดยทางฝ่ายจะเป็นผูต้ิดตอ่กลับ

    

      นกัเรียนท่ีนัง่รถโรงเรียน
 1. ในกรณีท่ีผูป้กครองตอ้งการรับเอง ผูป้กครองตอ้งโทรแจ้งท่ี ฝ่ายบริการ มือถือฝ่าย 
086-316-3443 หรือแจ้งดว้ยตนเอง (ชัน้ 2 ห้องฝ่ายบริการ อาคารเซนตย์อแซฟ) กอ่นเวลา 
14.00 น. เพ่ือให้เจ้าหนา้ท่ีแจ้งให้นักเรียนทราบ และตัดรายช่ือออกจากกระดานรถ  
 2. ในกรณีท่ีผูป้กครองตอ้งการสง่นักเรียนเอง  ผูป้กครองตอ้งโทรแจ้งท่ี ฝ่ายบริการ 
มือถือฝ่าย 086-316-3443 หรือแจ้งดว้ยตนเอง (ชัน้ 2 ห้องฝ่ายบริการ อาคารเซนตย์อแซฟ) 
กอ่นอยา่งนอ้ย 1 วัน หรือแจ้งกับครูประจำารถ
 3. โรงเรียนไมมี่การให้บริการรถรับ – สง่นักเรียนรายวัน
 4. ผูป้กครองท่ีตอ้งการใช้บริการรถโรงเรียนให้ติดตอ่ท่ี ฝ่ายธุรการ เพ่ือวาดแผนท่ี 
ชำาระคา่บริการ (สามารถใช้บริการไดห้ลังจากวันท่ีแจ้ง 3 วัน)
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        ระเบียบการจอดรถในโรงเรียน
 1. ผูป้กครองท่ีนำารถยนตเ์ขา้มาจอดในบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรและระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด ห้ามจอดรถในท่ีห้ามจอด ปฏิบัติตามป้าย
เคร่ืองหมายจราจร  และการเขา้ใช้พ้ืนท่ีจอดรถตามกำาหนดเวลาของโรงเรียน
 2. รถยนตท่ี์เขา้ - ออก ให้จอดตามช่องท่ีกำาหนดให้จอด ห้ามจอดรถในท่ีห้ามจอด
 3. พ้ืนท่ีจอดรถในอาคารจอดรถ มีกำาหนดการใช้พ้ืนท่ีจอดรถ 2 ช่วงเวลา คือ
  เวลาเช้า  06.00 น. – 09.00 น. แลว้หลังเวลา  09.00 น.  ให้นำารถออก
  เวลาเย็น  14.00 น. – 18.00 น. แลว้หลังเวลา  18.00 น.  ให้นำารถออก
      4. เม่ือจอดรถทุกครัง้ตอ้งดับเคร่ืองยนต ์จอดรถซ้อนคันตอ้งปลดเกียร์วา่ง
      5. จอดรถผิดท่ี ผิดเวลา จะถูกแจ้งเตือน/ล็อคลอ้
 6. การแจ้งเตือนกรณีจอดรถเลยกำาหนดระยะเวลาท่ีกำาหนด
                  • จอดครัง้ท่ี 1 ออกใบเตือนครัง้ท่ี 1 “ให้บริการเฉพาะรับ-สง่นักเรียน 
โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไมอ่นุญาตให้จอดรถในโรงเรียน ระหวา่งเวลา 09.00 น. - 14.00 น.”
                  • จอดครัง้ท่ี 2 ออกใบเตือนครัง้ท่ี 2 “ขอแจ้งให้เจ้าของรถทราบอีกครัง้ 
โรงเรียนให้บริการเฉพาะรับ-สง่นักเรียน โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไมอ่นุญาตให้จอดรถใน
โรงเรียน ระหวา่งเวลา 09.00 น. - 14.00 น.”
                  • จอดครัง้ท่ี 3 ออกใบเตือนครัง้ท่ี 3  “เตือนครัง้สุดทา้ยโรงเรียนไดแ้จ้งให้เจ้าของ
รถทราบ 2 ครัง้ แลว้ทา่นเจ้าของรถยังคงนำารถเขา้มาจอดอีกทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ทา่นทราบ
เป็นครัง้สุดทา้ย หากทา่นเจ้าของรถยังคงจอดรถอีก ทางโรงเรียนจะดำาเนินการล็อคลอ้ และตอ้ง
ชำาระคา่ปรับ เป็นจำานวนเงิน 400 บาท 
                     • จอดครัง้ท่ี 4 โรงเรียนดำาเนินการล็อคลอ้ และให้ทา่นเจ้าของรถมาติดตอ่
ชำาระคา่ปรับจำานวน 400 บาท ท่ีฝ่ายบริการ
   


