
มาตรการปGองกันการแพรJระบาดโควิด-19 สำหรับการเข1าแคมปP 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ปTอง) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

คำช้ีแจงเก่ียวกับการตรวจพบเช้ือโควิด-19 ด1วยวิธี ATK 

         1. ทางโรงเรียนจะตรวจ ATK นักเรียนในวันท่ี 5 วัน และวันท่ี 10 หลังจากเปXดหลักสูตร หรือพบว<ามีอาการ
ผิดปกติ ซึ่งถBาผลตรวจ ATK เป\นบวก จะแจBงผูBปกครองใหBรับกลับบBานไปดูแลต<อ แต<ถBาผูBปกครองตBองการใหBทาง
โรงเรียนดูแลจะดำเนินการแจBง รพ.สต.เพื่อทำการรักษาตามความเหมาะสมต<อไป  สำหรับค<าใชBจ<ายต<างๆในการ

ดูแลรักษาท่ีเกิดข้ึน ผูBปกครองตBองเป\นผูBรับผิดชอบและจะไม<เรียกรBองใดๆจากทางโรงเรียน 
 2. กรณีที่พบการติดเชื้อภายใน 5 วันแรกนับแต<วันเปXดหลักสูตร ผูBปกครองที่ประสงค_จะรับนักเรียนกลับ
บBานและยกเลิกหลักสูตรในวันท่ีรับนักเรียนกลับ โรงเรียนจะคืนเงินใหBเฉพาะค<าธรรมเนียมการเรียน 50% เน่ืองจาก

เป\นเหตุสุดวิสัย  
 3.  หากตรวจพบการติดเชื้อหลังจากเปXดหลักสูตรไป 5 วันแลBว และผูBปกครองรับนักเรียนกลับบBาน
โรงเรียนจะไม<คืนค<าธรรมเนียมการเรียนใหBแต<จะส<งเอกสารการเรียนแต<ละวิชารวมถึงแบบฝcกหัดในรายวิชาต<างๆ 

รวมท้ังใหBฝcกทำขBอสอบประเมินแต<ละเหล<าทัพ (ส<งทาง E-mail) และจะวิเคราะห_ผลเพ่ือเป\นขBอมูลใหBผูBปกครองนำไป
วางแผนในการปรับปรุงการเรียนต<อไป 
 

หมายเหตุ : ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนจะมีการตรวจ ATK ทุกๆ 3 วัน 

 

   

หากมีอาการไข/ ไอ เจ็บคอ 

จะจัดแยกห/องนอน/แยกเรียน 

(Isolation Room) 

หากผล ATK เปAนบวก 
 (ผปค.รับกลับไปดูแลตFอ)  

เขBาเรียนตามปกติ/ใส<แมส/เวBนระยะห<าง/อาหารกล<อง 

สภาพทั่วไปก<อนเขBาเรียนเป\นเทศกาลสงกรานต_หากนักเรียนไดBรับเช้ือโควิด-19 

อาจยังไม<แสดงอาการ และผลตรวจ ATK เป\นลบ 

แสดงใบรับรองผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาล/คลินิก  (ตรวจก<อนรายงานตัวไม<เกิน 48 ชม.) 

เขBาที่พักโดยกระจายหBองพักตามอาคารต<างๆ และสงัเกตอาการผิดปกติ (5-7วัน จะงดเปXดแอร_)  

อาการทั่วไปปกติ 
ผล ATK เปAนลบ 

      เข/าห/องเรียน เมื่อรักษาครบกำหนดและ 
ผลATKเปAนลบ 



รายละเอียดมาตรการควบคุมการแพรJระบาดโควิด-19 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ปTอง) 
 

       สภาพการทั่วไปในการเปXดเรียนเขBาแคมปiเป\นการเปXดหลังเทศกาลสงกรานต_ ซึ่งนักเรียนที่เขBาเรียนทุกคน

ตBองตรวจ ATK เพื่อประเมินการติดเชื้อในเบื้องตBน แต<ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนักเรียนไดBรับเชื้อโควิด-19 ก<อนหนBาวันตรวจ 
ATK ผลตรวจอาจยังเป\นลบ (1ขีด) ไดB  ดังนั้นทางโรงเรียนไดBตระหนักและไดBวางแผนเพื่อเฝjาระวังการแพร<ระบาด
โควิด-19 ดังน้ี 

1. การจัดการสภาพพ้ืนฐาน 
1. จัดระยะห<างทุกมิติ ท้ังการจัดท่ีนอน การเรียน การฝcกพละศึกษา  การรับประทานอาหาร (อาหารกล<อง)  

  และการอาบน้ำ 

2. มีการทำความสะอาดพ<นฆ<าเช้ือทำความสะอาดหBองนอน หBองเรียน ทุกวัน  

3. ครู บุคลากร ในโรงเรียน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK ทุก 3 วัน 

2. การเฝjาระวังและดูแลนักเรียน 

2.1 ในระหว<าง 5-7 วัน หลังจากรายงานตัว ตBองเฝjาระวังโดย 

2.1.1 เปXดแอร_ใหBนBอยลง (ใชBพัดลมช<วย) ระหว<างเรียนหรือเขBาพักในช<วงแรก 

2.1.2 สังเกตอาการผิดปกติ เช<น มีน้ำมูก ไอ หรือมีไขB เจ็บคอ ปวดเม่ือยตามร<างกาย 

2.2 เม่ือนักเรียนมีอาการผิดปกติจากเดิมจะดำเนินการดังน้ี 

 2.2.1 แยกนักเรียนพักท่ีหBองแยก (Isolation Room) เพ่ือปjองการไดBรับเช้ือเพ่ิมหรือการแพร<เช้ือต<อผูBอ่ืน 

           2.2.2 ตรวจ ATK หากพบผลบวก (2ขีด) จะแจBงผูBปกครอง เพ่ือนำกลับไปรักษา หรือถBาผูBปกครองตBองการใหBโรงเรียน

ดูแลจะดำเนินการแจBง รพ.สต. เพื่อใหBการรักษาที่เหมาะสมต<อไป (สำหรับค<าใชBจ<ายต<างๆในการดูแลรักษาที่เกิดข้ึน 
ผูBปกครองตBองเป\นผูBรับผิดชอบและจะไม<เรียกรBองใดๆจากทางโรงเรียน) 

 2.2.3 หากผูBปกครองใหBโรงเรียนดูแลนักเรียนต<อจะแยกกักตัว 10 วัน หลังจากน้ันจึงเขBาเรียนตามปกติไดB 

      2.3 กรณีที่พบผูBไดBรับเชื้อโรงเรียนจะสืบสวนโรคและหาผูBสัมผัสหรือเสี่ยงสูง และกักตัวพรBอมสังเกตุอาการ

และตรวจ ATK ต<อไป   

3.  มีการตรวจ ATK นักเรียนทุกวันท่ี 5 และวันท่ี 10 หลังเปXดหลักสูตร  

4.  ขอความกรุณาผูBปกครองงดเย่ียมนักเรียนในระหว<างอยู<ในแคมปi 

 

 

 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ปzอง) 

     30 มีนาคม 2565 
 

 



การเตรยีมการและขHอปฏิบัติในการรายงานตัว 

 

Ø การเตรียมของเคร่ืองใช1 

1. ผBาห<ม (มีท่ีนอน หมอนและผBาปูใหB) 

2. เส้ือผBาตามสบาย ใชBชุดเก<าท่ีมีอยู< (กางเกงขาส้ัน 5-6ชุด )    

      3. สบู< ยาสีฟÉน แปรงสีฟÉน ขันน้ำ น้ำยาซักผBา (เพ่ือซักช้ันใน)     

      4. รองเทBากีฬาคู<เก<าสำหรับออกกำลังกาย   

    5. สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเปzาใส<เอกสาร หนังสือ ตำราอ<านเพ่ิมเติม และปากกาเขียนผBาสำหรับส<ง 

       ผBาซัก  
 

การเตรียมสำหรับปGองกันการแพรJระบาดโควิด-19   

1. หนBากากอนามัย 

2. สเปรย_แอลกอฮอล_  1 ขวด 

3. ชุดตรวจ ATK จำนวน  2  ชุด  

4. ยาฟjาทะลายโจร  1 กระปุก (ถBามี) 

5. Vit C 1000mg   1 ขวด  (ถBามี) 
 

ข1อปฏิบัติในการรายงานตัว 

      นักเรียนนำเอกสารจำนวน 3 รายการ แสดงต<อเจBาหนBาท่ีรับรายงานตัวดังน้ี 

1. ใบรับรองผลการตรวจคัดกรองเช้ือโควิด-19 โดยตรวจดBวยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จาก

สถานพยาบาล (ภายใน 48 ชม. ก<อนรายงานตัว)  

2. ใบคัดกรอง และ time line (เขียนระหว<างวันท่ี 15-21 เม.ย.65)  

3. หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ปzอง) 

 

 

 

 

 



ระเบียบเรื่องการคืนเงินค0าธรรมเนียมการศึกษา 
โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ป?อง) 

 

1. เม่ือจองเรียนแลBวทางโรงเรียนของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค<าจองเรียนไม<ว<ากรณีใดๆ 

2. หากนักเรียนมีความจำเป\นที่จะไม<เขBาเรียนโดยแจBงความจำนงเป\นลายลักษณ_อักษรล<วงหนBา และมี

หลักฐานเป\นที่เช่ือถือมาแสดง ไมJน1อยกวJา 7 วัน ก<อนเปXดเรียน โรงเรียนจะคืนเงินเฉพาะค<าธรรมเนียม

การเรียนใหB 100%  

3. ในกรณีที่เขBามาเรียนแลBว 1 วัน แลBวไม<ประสงค_จะเรียนต<อโดยตBองมีเหตุผลและความจำเป\นใหBทราบเป\น

ลายลักษณ_อักษรหลังการเรียนคร้ังแรกไม<เกิน 3 วันโรงเรียนจะคืนเงินเฉพาะค<าธรรมเนียมการเรียน 80% 

4. กรณีเก่ียวกับการตรวจพบเช้ือโควิด-19 ดBวยวิธี ATK  

4.1 หากพบการติดเชื้อภายใน 5 วันแรกนับแต<วันเปXดหลักสูตร ผูBปกครองที่ประสงค_จะรับนักเรียนกลับ
และขอยกเลิกหลักสูตรในวันท่ีมารับ โรงเรียนจะคืนเงินใหBเฉพาะค<าธรรมเนียมการเรียน 50% 
เน่ืองจากเป\นเหตุสุดวิสัย  

4.2 หากตรวจพบการติดเชื้อหลังจากเปXดหลักสูตรไป 5 วันแลBว และผูBปกครองรับนักเรียนกลับบBาน
โรงเรียนจะไม<คืนค<าธรรมเนียมการเรียนใหBแต<จะส<งเอกสารการเรียนแต<ละวิชารวมถึงแบบฝcกหัดใน
รายวิชาต<างๆ รวมทั้งใหBฝcกทำขBอสอบประเมินแต<ละเหล<าทัพ (ส<งทาง E-mail) และจะวิเคราะห_ผล

เพ่ือเป\นขBอมูลใหBผูBปกครองนำไปวางแผนในการปรับปรุงการเรียนต<อไป 
5. นอกเหนือจากขBอ 2-4 ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกๆ กรณี 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

หนังสือยนิยอมในการยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ป?อง) 

สำหรับการเขHาร0วมกิจกรรมการเรียนระยะสั้น 
 

        วันท่ี ………………………………………………………….. 

ขBาพเจBา...................................................................นามสกุล..................................................... 

ผูBปกครอง (บิดา/มารดา) ของ.............................................................นามสกุล.................................................... 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี.........................ท่ีอยู<.................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

เบอร_โทรติดต<อ.......................................................................ไดBอ<านกฏระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในเว็ปไซต_แลBว 

และรับทราบในระเบียบดังกล<าว แต<หากผูBเรียนกระทำความผิดจากกฎระเบียบของโรงเรียนขBาพเจBายินยอมใหB

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ปzอง) พิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือตามที่โรงเรียนเห็นว<า

เหมาะสม อีกท้ังรับทราบในมาตรการปjองกันการแพร<ระบาดโควิด-19 โดยขBาพเจBาจะไม<เรียกรBองใดๆ จากโรงเรียน

กวดวิชาธนวรรณ(อ.ปzอง) หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และตกลงยอมรับระเบียบการคืนเงิน

ค<าธรรมเนียมการศึกษาตามเง่ือนไขของโรงเรียน  

 

 

 

 

 ลงช่ือ…………………………………………………….…….ผูBปกครอง 

  (.......................................................................) 

   

 

 



                  
 

      วันที่เข้าเรียน.................................... 
หลักสูตร     ม.3 ขึ้น ม.4 

 
 
 

แบบประเมินความพรอ้มก่อนเข้าเรียนแบบ On-Site (หลักสูตรประจำระยะสั้น) 
โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 

1. ช่ือ – นามสกุล ....................................................................................................ช้ัน      ม.2      ม. 3       ม.4      ม.5      ม.6 
2. นักเรียนมีอาการ ไข้ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก หายใจเหนื่อยหอบ  (ระหว่าง7-14 วันก่อนเข้าค่าย)         มี         ไม่มี 
3. นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19               ได้        ไม่ได ้
4. นักเรียน หรือคนในครอบครัว เคยมีประวัติตดิเช้ือ COVID-19 หรือไม่                มี         ไม่มี 
5. นักเรียน หรือคนในครอบครัว สัมผสัหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่                                    มี         ไม่มี 
6. มีญาติหรือผู้เกี่ยวข้องเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือไม่ ระบุประเทศ(หากมี)..............................               มี         ไม่มี 
7. ผลการตรวจโควิด-19 ของนักเรียน [กรณุาแนบใบรับรองการตรวจ ATK จากสถานพยาบาล/คลินกิ] 

• วันท่ีตรวจ ...................................................... ผลการตรวจ          ไม่พบเช้ือ           พบเชื้อ 

• หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ .......................................................................................................................... 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
8. ข้อมูล Time line ก่อนมาเรียน 7 วัน (กรอกข้อมูลตามความจริง ตั้งแต่วันท่ี15-21เม.ย.65)  

 

ลงช่ือ ...........................................................................นักเรียน            

                    (..........................................................................)     

วัน/เดือน/ป ี กรอกข้อมูลรายละเอียด 
  
  
  
  
  
  
  


