
   
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
เรื่อง  ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้ก าหนดการเลื่อนเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2564  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม ่    
มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2564 จากเดิม มาเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  และเพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากการแพร่    
ระบาตของตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงเลื่อนการรายงานตัวของนักเรียน ดังนี้ 
  1. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564  
   -  ให้นักเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จ านวน 4 จังหวัด  
    1. กรุงเทพมหานคร 
     2. จังหวัดนนทบุรี 
    3. จังหวัดปทุมธานี 
    4. จังหวัดสมุทรปราการ  
            -   ให้นักเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จ านวน 17 จังหวัด  
    1. จังหวัดกาญจนบุรี   10. จังหวัดเพชรบุรี 
    2. จังหวัดชลบุรี    11. จังหวัดยะลา 
    3. จังหวัดฉะเชิงเทรา   12. จังหวัดระนอง  
    4. จังหวัดตาก    13. จังหวัดระยอง 
    5. จังหวัดนครปฐม   14. จังหวัดราชบุรี 
    6. จังหวัดนครศรีธรรมราช  15. จังหวัดสมุทรสาคร 
    7. จังหวัดนราธิวาส   16. จังหวัดสงขลา  
    8. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           17. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    9. จังหวัดอยุธยา 

รายงานตัวเข้าโรงเรียน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อให้นักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดกักตัวที่เรือนนอน จ านวน 14 วัน ก่อนวันเปิดเรียน 

           ..//2.วันที่ 
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  2. วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 

   - ให้นักเรียนในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จ านวน 56 จังหวัด 
    1. กระบี่  20. แพร่  39. บึงกาฬ 
    2. กาฬสินธุ์  21. ภูเก็ต  40. สุพรรณบุรี 
    3. ก าแพงเพชร  22. มหาสารคาม 41. บุรีรัมย ์
    4. ขอนแก่น  23. มุกดาหาร  42. สุรินทร์ 
    5. จันทบุรี  24. แม่ฮ่องสอน  43. ปราจีนบุร ี
    6. ชัยภูม ิ  25. ยโสธร  44. หนองบัวล าภู 
    7. ชัยนาท  26. ร้อยเอ็ด  45. ปัตตานี 
    8. ชุมพร  27. ลพบุรี  46. อ่างทอง 
         9. เชียงราย  28. ล าปาง  47. พังงา 
    10. เชียงใหม่  29. ล าพูน  48. อุดรธานี 
    11. ตรัง  30. เลย   49. พัทลุง  
    12. ตราด  31. ศรีสะเกษ  50. อุตรดิตถ์ 
    13. นครนายก  32. สกลนคร  51. พะเยา 
    14. นครพนม  33. สตูล  52. อุทัยธานี 
             15. นครราชสีมา  34. สระแก้ว  53. พิจิตร  
    16. นครสวรรค ์  35. สมุทรสงคราม 54. อุบลราชธานี 
    17. น่าน  36. สิงห์บุรี  55. อ านาจเจริญ 
    18. หนองคาย  37. สุโขทัย  56. พิษณุโลก  
    19. เพชรบูรณ์  38. สระบุรี 
รายงานตัวเข้าโรงเรียน เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  

    - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

หมายเหตุ : หากผู้ปกครองท่านใดไม่มีความม่ันใจในความปลอดภัย ท่านอาจชะลอการน านักเรียนเข้าโรงเรียนได้

  ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564         

                                                                    
               (นายปรณต   คหะวงษ์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๕  จังหวัดพังงา 


