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เรื่อง การเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  

------------------------------------------------- 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปดภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2564 ลง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ใหโรงเรียนในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปดภาคเรียนที่ 1 

ประจำปการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดใหโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ

เขมงวด (สีแดงเขม) จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On 

Demand, On Hand ผานทางไปรษณีย) เทาน้ัน 

 ดังนั้น โรงเรียนกวางเจา ซึ่งตั้งอยูในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ

เขมงวด (สีแดงเขม) ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูเรยีน รวมไปถึงผูปกครองและคณะครู ซึ่งมีความสำคัญไม

นอยไปกวาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จึงกำหนดแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล

ผานระบบออนไลน (Online) และการเรียนดวยเอกสาร (On Hand)  

 สำหรับผูเรียนในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาตอนตน ซึ่งไมสามารถเรียนผานระบบออนไลน

เต็มรูปแบบได ทางโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมุงสรางประสบการณการเรียนรูผานชุด

การเรียนรู Learning Kit ประกอบกับการเรียนดวยเอกสาร และมีการออนไลนกับครูประจำวิชาเพื่อสราง

ความคุนเคย ทั้งน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจงใหทราบโดยเร็ว 

 ในสภาวการณของโรคระบาดนี้ ขอใหทานผูปกครองดูแลสุขอนามัยของตัวทานและบุตรหลานของ

ทานอยางเครงครัด เพ่ือใหวิกฤตการณครั้งน้ีผานพนไป และเพ่ือการกลับมาพบกันที่โรงเรียนตามปกติในเร็ววัน  

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

(นางระพีพันธ คงสินธุ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนกวางเจา 

 

  



 

ANNOUNCEMENT 

KWONGCHOW SCHOOL  

----------------------------------------------------------------- 

 According to the announcement of the Ministry of Education regarding the 

postponement of the Academic year 2021 dated May 19, 2021, schools under the Supervision 

of the Ministry of Education will open the first semester of the Academic Year 2021 on June 

4, 2021. Schools located in high-risk areas (dark red) are required to teach using distance 

learning models only (on air, online and learning kits).  

 Since Kwong Chow School is located in Bangrak District, one of the high-risk areas in 

Bangkok, we have established the guidelines for using distance learning models only (on air, 

online and learning kits). This is to ensure the safety of our learners, parents, teachers and 

staff. 

 Moreover, for those Kindergarten and lower primary students (Pre-K to Grade 3) who 

are unable to learn through full online system, the school has adapted the blended teaching 

and learning approach. Learning kits along with documented learning and online sessions with 

the core subject teachers are prepared to create a unique and effective learning experience 

for our young learners. 

 The school is closely monitoring the current situation, for updates from the Ministry of 

Education, we will inform parents/guardians as soon as possible. 

 In this current COVID-19 pandemic, we wish everyone’s safety and good health. We 

will get through this together. 

 

 

(Miss Worawi Pakdee) 

General Manager 


