
 
ประกาศโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวียร ์

เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคภาษาไทย) 
****************************************************************** 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีมติที่ประชุมก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์พิจารณาแล้วเพ่ือค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564                
(ภาคภาษาไทย) ดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา แนวปฏิบัติ 

15 พฤษภาคม 2564 13.00 น. ประกาศรายช่ือนักเรียน พร้อม ID Meeting และ Passcode 
เพื่อการปฐมนิเทศของทุกระดับชั้น 

17 พฤษภาคม 2564 09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6  
ผ่านทาง ZOOM Cloud Meetings 

 13.00 – 15.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6  
รับหนังสือเรียน รูปแบบ Drive Thru 
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1R3ucL-
S2RShfYYZgWoaQQaOFvT8Hls1E?usp=sharing 

18 พฤษภาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2  
รับหนังสือเรียน รูปแบบ Drive Thru 
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1R3ucL-
S2RShfYYZgWoaQQaOFvT8Hls1E?usp=sharing 

 13.00 – 15.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3  
รับหนังสือเรียน รูปแบบ Drive Thru 
*** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1R3ucL-
S2RShfYYZgWoaQQaOFvT8Hls1E?usp=sharing 

19 พฤษภาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1  
รับหนังสือเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ Drive Thru 
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link 
https://drive.google.com/drive/folders/1EafKU_vf02GURg9O6T
08X_ld_4y19oUh?usp=sharing 
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วัน เดือน ปี เวลา แนวปฏิบัติ 

19 พฤษภาคม 2564 13.00 – 15.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6  
รับหนังสือเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ Drive Thru 
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1EafKU_vf02GURg9O6T
08X_ld_4y19oUh?usp=sharing 

20 พฤษภาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.5 
รับหนังสือเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ Drive Thru  
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1EafKU_vf02GURg9O6T
08X_ld_4y19oUh?usp=sharing  

 13.00 – 15.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4  
รับหนังสือเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ Drive Thru  
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1EafKU_vf02GURg9O6T
08X_ld_4y19oUh?usp=sharing 

21 พฤษภาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.3  
รับหนังสือเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ Drive Thru  
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1EafKU_vf02GURg9O6T
08X_ld_4y19oUh?usp=sharing 

 13.00 – 15.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2  
รับหนังสือเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ Drive Thru  
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1EafKU_vf02GURg9O6T
08X_ld_4y19oUh?usp=sharing 

24 พฤษภาคม –  
4 มิถุนายน 2564 

- นักเรียนระดับชั้น ป.2 – ม.6 เริ่มเรียนออนไลน์  
(ฝ่ายวิชาการจะแจ้งตารางเรียนให้ทราบอีกครั้ง) 

24 พฤษภาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1/1 – ป.1/3  
รับหนังสือเรียน ชุดนักเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ 
Drive Thru 
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1zRBTH3NhnjvmnNtpM
vC4pKxbARF_VHxU?usp=sharing 

 13.00 – 15.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1/4 – ป.1/6 
รับหนังสือเรียน ชุดนักเรียน และอาหารเสริม (นม) รูปแบบ 
Drive Thru 
** ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรับหนังสือได้จาก link  
https://drive.google.com/drive/folders/1zRBTH3NhnjvmnNtpM
vC4pKxbARF_VHxU?usp=sharing 
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วัน เดือน ปี เวลา แนวปฏิบัติ 

25 พฤษภาคม –  
4 มิถุนายน 2564 

- นักเรียนระดับชั้น ป.1 เริ่มเรียนออนไลน์  
(ฝ่ายวิชาการแจ้งตารางเรียนให้ทราบอีกครั้ง) 

7-30 มิถุนายน 2564 - จัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มมาเรียน  
(กลุ่มเลขที่คู่ และเลขที่ค่ี ฝ่ายวิชาการจะแจ้งตารางเรียนให้ทราบ
อีกครั้ง) 

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ค านึงถึงมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองปฏิบัติตามประกาศของทางราชการและของทางโรงเรียน 
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เพ่ือเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งขอให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารของช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นล าดับต่อไป 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบด าเนินการประกาศให้ทราบต่อไป 

                   ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  

                             
  (นางสาวบังอร กิจเจริญ) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
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รูปป้ันนักบุญฟรังซีสเซเวียร ์

แผงผังการเดนิรถ Drive Thru 


