
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

เรื่อง แนวปฏิบตัิของนกัเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2565 

--------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้หารือร่วมกบัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลฉลงุ โรงเรียนได้ก าหนดให้นักเรียนเข้าหอพัก เพือ่ท าการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ส าหรับภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนจึงขอแจง้แนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

1. ก่อนเข้าหอพัก 

1.1 ให้ผู้ปกครองควบคุมนักเรียนใหเ้ป็นไป ตามมาตรการปอ้งกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

อย่างเครง่ครัดและปลอดภัย จากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ก่อนน านักเรียนเข้าหอพกั ตามวัน

และเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

1.2 ให้ผู้ปกครองตรวจคัดกรองนักเรียน เพื่อตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใน 

24 ช่ัวโมง ก่อนน านักเรียนเข้าหอพัก ตามวันและเวลา ที่โรงเรียนก าหนด 

1.3 ในระหว่างการเดินทางมาเพื่อเข้าหอพกัในวันที่โรงเรียนก าหนด ขอความร่วมมือผู้ปกครองหลีกเลี่ยง 

และป้องกันตัวเองจากจุดเสี่ยงตอ่การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.4 ผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้กบันักเรียนในระหว่างอยู่หอพัก ตลอดภาคเรียนที่ 1            

ปีการศึกษา 2565 (ตามความเหมาะสม) 

1.5 ผู้ปกครองเตรียมชุดตรวจ ATK ให้กับนกัเรียนตามความเหมาะสม เพือ่ใช้ในการตรวจหาเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)  กรณีนักเรียนมีความประสงค์ในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.6 เตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาตามความเหมาะสมส าหรับนกัเรียนใช้เป็นการส่วนตัว 
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2. ก าหนดการเข้าหอพักของนักเรียน 

วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น 
14 พฤษภาคม 2565 09.00 – 16.00 น. ช้ัน ม.1 และ ม.4  

 
15 พฤษภาคม 2565 09.00 – 16.00 น. ช้ัน ม. 2 ม.3  ม.5 และ ม.6  

 
   

  หมายเหตุ  

1. กรณีนักเรียนโดยสารมากับรถตู้เช่าเหมาให้ใช้หลักเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติตามที่โรงเรียนก าหนด โดยให้นักเรียน

และคนขับรถตู้เช่าเหมาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเดินทางมาโรงเรียน 

2. กรณีนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ใหผู้้ปกครองมาส่งด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งนักเรียนเข้าหอพัก นักเรียน 1 คน ต่อผู้ปกครองไม่เกิน 2 คน 

4. กรณีพบว่านักเรียนมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ในวันเดนิทางเข้าหอพัก โรงเรียนไม่อนญุาตให้ผูป้กครองน า

นักเรียนเข้าหอพกั ในวันดังกล่าว                                                 

ทั้งนี้ การเข้าหอพักในระหว่างวนัที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565 ให้เป็นไปตามความพร้อมของผู้ปกครอง 

       และนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนไม่สามารถเข้าหอพักตามที่โรงเรียนก าหนดได้ ให้ผู้ปกครอง   

      ประสานกับครูหอพักทราบ 

3. ข้ันตอนในการส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

3.1 ผู้ปกครองจอดรถบริเวณลานประชาสัมพันธ์หรือสถานที่ที่โรงเรียนก าหนดให้ ผู้ปกครองและนักเรียนต้อง

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน  

3.2 ตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือ บริเวณจุดตรวจคัดกรองและส่งแบบฟอร์มการเข้าหอพกั(ผลการตรวจ ATK) 

3.3 กรณีพบว่านักเรียนมีอุณหภูมสิูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะท าการแยกนกัเรียนไปพบเจ้าหน้าทีเ่พื่อ

วินิจฉัยว่าเข้าข่ายเป็นผูป้่วย COVID-19 หรือไม่ หากพบนกัเรียนที่เข้าข่ายทางโรงเรียนจะประสานกบัทมีหมอ

ครอบครัวเพื่อด าเนินการตามมาตรการ หากไมเ่ข้าข่ายให้ผูป้กครองด าเนินการตามขั้นตอนการสง่นักเรียนเข้า

หอพักต่อไป 
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3.4 ผู้ปกครองส่งนกัเรียนพรอ้มน าสมัภาระไปที่บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ (ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นหอพัก) 

3.5 เมื่อผู้ปกครองส่งนกัเรียนเข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว ให้ผูป้กครองเดินทางกลับภูมลิ าเนา ด้วยความปลอดภัย 

4. แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครองในการขอพบนักเรียน 

4.1 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนไมอ่นุญาต ให้ผูป้กครองพบนกัเรียน อนุญาตให้น าของมา

ฝากให้กบันักเรียนได้ ณ บริเวณหอ้งประชาสมัพันธ์หรือบริเวณป้อมยามของโรงเรียน 

4.2 ตั้งแต่วันเสารท์ี่ 28 พฤษภาคม 2565 

 วันจันทร์ - วันศุกร์ โรงเรียนอนญุาตให้ผูป้กครองพบนักเรียนได้ในเวลา 16.30 – 18.00 น.  

โดยผู้ปกครองตอ้งผ่านจุดวัดอุณหภูมิ บริเวณป้อมยาม และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 

  อย่างเครง่ครัด 

 อนุญาตใหผู้้ปกครองพบนักเรียน ตามสถานที่ที่โรงเรียนก าหนดไว้ ได้แก่ บริเวณลานประชาสมัพันธ์  

 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โรงเรียนอนญุาตให้ผู้ปกครองพบนกัเรียนได้ใน 

เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับวันจนัทร์ – วันศุกร์ 

หมายเหตุ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ผูป้กครองมาพบ  

นักเรียนในกรณีทีจ่ าเป็นเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองน าอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทานร่วมกับ

นักเรียน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

5. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.1 กรณีนักเรียนมีอาการ สงสัยว่าตนเองจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืไม่นั้น ให้นักเรียนด าเนินการ

ตรวจหาเช้ือ ด้วยตนเอง (ด้วยชุดตรวจ ATK ท่ีนักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมมา) ภายใต้การควบคุมดูแลของ 

ครูหอพกั หรือ เจ้าหน้าที่อนามัยของโรงเรียน กรณีมผีลการตรวจเป็นบวก ให้ครหูอพกั ประสานผู้ปกครอง เพื่อรบั

นักเรียนกลบัไปรกัษาตามแนวทางทีผู่้ปกครองประสงค์ ส าหรับนักเรียนในพื้นที่จงัหวัดสตลูและพื้นทีจ่ังหวัด

ใกล้เคียง ใหผู้ป้กครองรบันักเรียนกลับในวันที่ตรวจพบ ส าหรับนักเรียนที่ผูป้กครองอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด          

ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลบัในวันถัดไป โดยโรงเรียนจะมีพื้นที่รบัรองส าหรับนักเรียนที่ป่วย เป็นการช่ัวคราว 

5.2 นักเรียนที่ป่วย เมื่อกลบัไปรกัษาตัวที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ผูป้กครองประสงค์ ให้ติดตามการเรียนการสอน 

จากฝ่ายบรหิารวิชาการ เมื่อนักเรียนรักษาตนเองจนหายป่วยตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผูป้กครองน านักเรียนมา

ส่งเข้าหอพัก เพื่อท าการเรียนการสอนในรูปแบบปกติต่อไป   

5.3 ส าหรับนักเรียนกลุม่เสี่ยง ให้นักเรียนป้องกันตนเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

และเฝ้าสงัเกตอาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติที่หอพักและท าการเรียนได้ตามปกต ิ
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6. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ 

6.1 ภาคเรียนที่  1/2565 โรงเรียนก าหนดให้มีการปิดหอพักสิ้นเดือนเท่านั้น แต่กรณีที่มีการแพร่ระบาดของ 

โรค COVID-19  โรงเรียนอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้าน ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศของ ศบค.จังหวัด 

สตูล และ ศบค.ประเทศ โดยโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป 

6.2 ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียน  

ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ในสถาบันกวดวิชา ยกเว้นนักเรียนเรียนพิเศษโดยใช้หลักสูตรออนไลน์และต้องเรียนในบริเวณ

ที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

6.3 การแต่งกายส าหรับการเข้าหอพักของนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ให้นักเรียนสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้า

ผ้าใบ โดยโรงเรียนจะด าเนินการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ในการอยู่หอพัก รวมทั้งเครื่องแบบ

นักเรียน ชุดพิธีการ ชุดพละ ชุดล าลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับนักเรียน ต่อไป 

โดยให้เตรียมชุดล าลองเสื้อสีขาวและกางเกงวอร์มหรือชุดพละโรงเรียนเดิมของนักเรียน รวมกันอย่างน้อย     

3 ชุด รวมถึงของใช้ส่วนตัวอ่ืนๆ ส าหรับการอยู่หอพัก มาในวันเข้าหอพัก 

6.4 นักเรียนช้ัน ม.2 , ม.3 , ม.5  และ ม.6 สวมชุดพิธีการในวันที่เข้าหอพกั 

6.5 ในวันเข้าหอพักให้นกัเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ตามที่โรงเรียนก าหนด 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

         
(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
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รายช่ือและเบอร์โทรครูหอพัก 
ชื่อ-สกุล หอพัก ระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์ 

นายสุชาติ  บิลังโหลด 
นายสนกิฟลี ปังแลมาปเูลา 

อาดัง  ม.1,ม.2,ม.3 (ผู้ชาย) 086-9665380 
088-5898827 

นายสัลมาน  เส็นติระ 
นายอรุณ  ปังหลีเส็น 
นายณัฐชัย  นิ่มด า 

 
เภตรา 

 
ม.4,ม.5,ม.6  (ผู้ชาย) 

080-7105153 
083-5376035 
080-7019291 

นางสาวสุนีย์  ทิพมณ ี
นางสาวฮัสนี  เกม็สัน 
นางสาวดาริญา ทิง้หลง 

ธารปลิว ม.2,ม.5 (ผู้หญิง) 082-2616502 
090-4795130 
093-6802474 

นางสาวโยทะกา  บูเก็ม 
ว่าที่ร้อยตรหีญงิมัลลิกา  นาสอน 
นางสาววาสนา  หาบยุโซะ 

 
ปาหนัน 

 
ม.1,ม.4 (ผู้หญิง) 

093-6497149 
082-8226005 
061-2406265 

นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว 
นางสาวนูรตสันีม  ยากะจ ิ

ธาราสวรรค์ ม.6 (ผู้หญิง) 099-3569737 
083-3880598 

นางสาวสุฐินา  หลังจ ิ กล้วยไม ้ ม.3 (ผู้หญิง) 091-0499014 

 
 

 

 

 

 


