
 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

เรื่อง  การปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

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

 ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ดวนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๔๒๔๖/๑๓๕๓                 

ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรี 

มาตรการเรงดวนในการ ปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหสถานศกึษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563  

 ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 

สงขลา จึงขอประกาศปดเรียนดวยเหตุพิเศษ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี ้

 โรงเรียนและครู 
  

 1. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  โดยใหลงเวลา ปฏิบัติราชการ ยอนหลัง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ใหสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของ กระทรวงศึกษาธิการปดเรียนดวยเหตุพิเศษตามหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๖๓ และใหขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ปฏิบัติ ดังนี้  

  1.๑ ใหขาราชการครูและบุคลากรที่มีหนาที่ตามคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ตามปกติ โดยนํางาน             

ที่ไดรับมอบหมาย และหรือ งานที่อยูในความรับผิดชอบ ไปดําเนินการที่บาน ทั้งนี้ตองไมทําใหราชการเสียหาย          

  1.๒ ใหขาราชการครู และบุคลากรทุกคน อยูในพ้ืนที่ คอยติดตามขาวสาร และรับการติดตอ 

จากทางโรงเรียน และพรอมมาปฏบัติหนาที่ เมื่อโรงเรียนมีคําสั่ง และใหถือเปนหนาทีท่ี่จะตองรับการติดตอจาก

ทางโรงเรียนและไมควรปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พรอมติดตอไดตลอดเวลา 
 

 2. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดเวรยามดูแลทรัพยสินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและ

บุคลากรทําหนาที ่ เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ และใหผูอยูเวรยามรายงานการอยู

เวรยามใหโรงเรียนทราบทุกวัน หากมีเหตุรายแรงโดยไมคาดหมาย ใหแจงผูอํานวยการทราบทันท ี

 

 

 

 

 

/นักเรียนและผูปกครอง… 

 
 



๒ 
 

 นักเรียนและผูปกครอง 
 

 1. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวันที่ 21 - 25 

มีนาคม 2563  และการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวันที่                 

28 - 29 มีนาคม 2563  และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในวันท่ี 6 เมษายน 2563 และ                         

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563  ออกไปกอน    
 

 2. เลื่อนการจําหนายอุปกรณการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปที่ ๑ โครงการหองเรียนพิเศษ MEP และ

พองเรียน SMA ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปกอน   
 

 3. เลื่อนการรับประกาศนียบัตร (ปพ.2) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  โดยใหดําเนินการตามกําหนดการดังนี ้

  - วันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖๓  

   - เวลา 09.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.3/1 ถึง ม. 3/5 รับประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จากครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 

   - เวลา 13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.3/6 ถึง ม. 3/10 รับประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จากครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 

  - วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๓  

   - เวลา 09.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 ถึง ม. 6/4 รับประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จากครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 
 

 4. แนวปฏิบัติในการแก ๐, ร, มส. และ มผ. 

  4.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีมีผลการเรียน

ไมผานเกณฑ ใหดําเนินการสอบแกตัวในชวงตนปการศกึษา ๒๕๖๓  

  4.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  

   - ใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไมผานเกณฑ ๐, ร, มส. และ มผ. มารับมอบหมายงาน

จากครปูระจําวิชา ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

   - ใหดําเนินการสอบแกตัวใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  โดยใหติดตอ

ประสานกับคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูประจําวิชา เพ่ือรับมอบหมายงานและสงงาน 
 

 5. โรงเรียนกําหนดเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

 6. หากมีขอมูลเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะประกาศใหทราบทันที โดยให

ผูปกครองติดตามขาวสารไดทางเวปไซตของโรงเรียน www.swr2.ac.th  

 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอขอบคุณผูปกครองนักเรียนทุกทาน ที่ไววางใจและใหความ

รวมมือโรงเรียนดวยดีตลอดมา 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  19  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2563  

 
   

 (นายเสรี อินทรคง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 


