
 
 

 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

******************* 
          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาชิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระหรวง
ศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับประกาศถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น 
          โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ด้วยรูปแบบ Hybrid Learning to New Normal ในรูปแบบที่ ๕ การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน 
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เลขท่ี (คี่/คู่) สลับกันมาเรียนเป็นราย
สัปดาห์ กลุ่มท่ีอยู่บ้านเรียน Live สด, Online, Social Network, เอกสารประกอบการเรียน และอ่ืน ๆ 
ภาคเรียนที่หนึ่ง เปิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ปิด วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และภาคเรียนที่สอง  
เปิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ปิดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning)  
ด้วยรูปแบบ Hybrid Learning to New Normal ตามก าหนดการดังนี้ 
 

 
สัปดาห์

ที ่

 
วันที่ 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คี่ 

(๑,๓,๕......) 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คู่ 

(๒,๔,๖......) 

การปฏิบัติตนของนักเรียน 
กรณีมาเรียนที่โรงเรียน 

     ๑ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

     ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี 

 

 



 
สัปดาห์

ที ่

 
วันที่ 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คี่ 

(๑,๓,๕......) 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คู่ 

(๒,๔,๖......) 

การปฏิบัติตนของนักเรียน 
กรณีมาเรียนที่โรงเรียน 

 ๘-๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๓ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๔ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

     ๕ ๒๗,๒๙-๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๖ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๗ ๑๐-๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หยุดวันแม่แห่งชาติ ปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

 



 
สัปดาห์ที่ 

 
วันที่ 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คี่ 

(๑,๓,๕......) 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คู่ 

(๒,๔,๖......) 

การปฏิบัติตนของนักเรียน 
กรณีมาเรียนที่โรงเรียน 

    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๘ ๑๗-๒๑ สิงหาคม 

๒๕๖๓ 
เลขที่ค่ี 

เรียนออนไลน์ 
ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๙ ๒๔-๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๐ ๓๑ สิงหาคม -๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๑ ๗-๑๑ กันยายน 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๒ ๑๔-๑๘ กันยายน 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๓ ๒๑-๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๔ ๒๘ กันยายน – ๒ 
ตุลาคม 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๕ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขที่ค่ี เลขที่คู่ ๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 



 
สัปดาห์ที่ 

 
วันที่ 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คี่ 

(๑,๓,๕......) 

นักเรียนที่มี 
เลขที่ คู่ 

(๒,๔,๖......) 

การปฏิบัติตนของนักเรียน 
กรณีมาเรียนที่โรงเรียน 

เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เรียนออนไลน์ 
ที่บ้าน 

๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๖ ๑๒-๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๗ ๑๙-๒๓ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๘ ๒๖-๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

เลขที่คู่ 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๑๙ ๒-๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
เรียนปกติ 
ทีโ่รงเรียน 

เลขที่คู่ 
เรียนออนไลน์ 

ที่บ้าน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

๒๐ ๙-๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

เลขที่ค่ี 
สอบปลายภาค

เรียน 

เลขที่คู่ 
สอบปลายภาค

เรียน 

๑. แต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผ่านจุดคัดกรอง 
๔. เว้นระยะห่าง1.5-2 เมตร 

 
 ๒. ก าหนดการเรียนการสอนในแต่ละวันให้เป็นไปตามตารางเรียน ตารางสอน ตามปกติของนักเรียน 
ตามระดับชั้น และเหตุผลความจ าเป็นในการแบ่งกลุ่ม 
 ๓. การสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มอบหมายครูผู้สอนด าเนินการเอง ตามความ
เหมาะสม และให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรและปฏิทินการด าเนินการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
 ๔. การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการตามปฏิทิน/ตารางสอบปลายภาค
๑/๒๕๖๓ ของโรงเรียน 



            ๕. หากมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาให้แจ้งครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
       
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
                                               (นายนริศ  อัมภรัตน์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
                   
 
 


