
 
 
 

                                                       ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
เรื่อง กำหนดรูปแบบการเปิดเรียนการสอนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     
------------------------------------------------------------------------------------------- 

             ตามท่ีโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดทำการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ สถานการณ์ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมานั้น บัดนี้
สถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง  คณะครูและบุคลากร นักเรียนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเป็นส่วนใหญ่   ประกอบกับ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติให้เปิดเรียนแบบ on site ภายใต้การปฏิบัติตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนของกระทรวศึกษาธิการ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  จึงกำหนดเปิดเรียนแบบ onsite สลับวันเรียน   โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดัง
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้     
            ทั้งนี้ โรงเรียนจะปรับรูปแบบการเปิดทำการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                  ประกาศ ณ วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
                                                 
     (นายโพชฌง  เสืออบ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
            การกำหนดรูปแบบการเปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-
19)ของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบonsite สลับวันเรียน ตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม  2564    มี
รายละเอียดดังนี้ 
         1.ปฏิทินการสลับวันเรียน ให้ใช้หลักการสลับวันเรียนเลขคู่ เลขค่ีในแต่ละวัน และแต่ละสัปดาห์ จนจบภาคเรียนโดย
เริ่มต้นดังนี้ 
สัปดาห์ที่6(วันที่ 7-9ธ.ค.2564) เริ่มจากเลขคู่ สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 31ม.ค. – 4 ก.พ. 2565) เริ่มจากเลขคู่ 
สัปดาห์ที่ 7(วันที่ 13-17 ธ.ค.2564) เริ่มจากเลขคี่ สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 7 – 11 ก.พ 2565) เริ่มจากเลขคี่ 
สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 20-24 ธ.ค.2564) เริ่มจากเลขคู่ สัปดาห์ที่ 16 (วันที่ 14 – 18 ก.พ 2565) เริ่มจากเลขคู่ 
สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 27-30 ธ.ค. 2564) เริ่มจากเลขคี่ สัปดาห์ที่ 17 (วันที่ 21 – 25 ก.พ 2565) เริ่มจากเลขคี่ 
สัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 4 - 6ม.ค. 2565) เริ่มจากเลขคู่ สัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 28ก.พ. – 4 มี.ค. 2565) เริ่มจากเลขคู่ 
สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 10 - 14ม.ค. 2565) เริ่มจากเลขคี่    
สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 17 - 21ม.ค. 2565) เริ่มจากเลขคู่    
สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 24 – 28ม.ค. 2565) เริ่มจากเลขคี่   
   หมายเหตุ  
         1. กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ทุกกรณี ให้มาโรงเรียนทุกวันแต่ต้องไม่เกินห้องละ 25 คน  (กรณี
เกิน25คน ให้จัดห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่) โดยต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบก่อนล่วงหน้า 
         2.กรณีนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และมีความประสงค์เรียนออนไลน์ที่บ้านทุกวัน  ให้แจ้งครูที่ปรึกษา
ทราบล่วงหน้า 
         3. นักเรียนชั้น ม. 4/3  และ ม.6/3  ให้มาเรียนเต็มห้องทุกวัน 
         5. นักเรียนม. 5/3 ห้องเรียนบัญชี ให้มาเรียนเต็มห้องทุกวันจันทร์  
         6. สัปดาห์ที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค โรงเรียนจะแจ้งแนวปฏิบัติการมาโรงเรียนอีกครั้ง 
       2. สถานที่เรียนประจำ     
               ม.1/1  ห้อง  225    ม.1/2  ห้อง 325   ม.1/ 3  ห้อง 222    ม.1/4  ห้อง 213   ม.1/5  ห้อง 316    ม.1/6  
ห้อง 223  
               ม.2/1  ห้อง  314     ม.2/2  ห้อง 327    ม.2/ 3  ห้อง 325  ม.2/4  ห้อง 212    ม.2/5  ห้อง 313     ม.2/6  
ห้อง 433  
               ม.3/1  ห้อง 437   ม.3/2  ห้อง 434  ม.3/ 3  ห้อง 214  ม.3/4  ห้อง 432     ม.3/5  ห้อง 221       
               ม.4/1  ห้อง  215    ม.4/2  ห้อง 315   ม.4/ 3  ห้อง 323    ม.4/4  ห้อง 324   
               ม.5/1  ห้อง  114    ม.5/2  ห้อง 438    ม.5/ 3  ห้อง 322 (ต้องสำรองโต๊ะ-เก้าอ้ีให้พอเรียนเต็มห้องวันจันทร์)   
ม.5/4  ห้อง 317     
               ม 6/1  ห้อง  431    ม.6/2  ห้องโสตฯ   ม.6/ 3  ห้อง 224    
           
 
  
 

 


