
 

แนวปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ก่อนการกลับเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   

 
 กิจกรรม  / แนวปฏิบัติ หมายเหตุ 
1. 
 

ผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนอยู่กับบ้าน 14 วัน ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน  โดยปฏิบัติตัว
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  โดยเคร่งครัด  และ 
ใหน้ักเรียนบันทึกกิจกรรม  (Time Line) ทุกวัน  ในแบบบันทึก (เอกสารหมายเลข 1)  
และน าส่งโรงเรียนในวนัเข้าหอพัก 

 

2. ก่อนกลับเข้าหอพักไม่เกิน 3 วัน ให้นักเรียนน าเอกสารหมายเลข  2  ไปพบเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล / โรงพยาบาลชุมชน / 
โรงพยาบาลอ าเภอ ในท้องท่ีท่ีตนอาศัยอยู่ เพื่อตรวจสุขภาพ  

- ด าเนินการก่อนกลับ
เข้าโรงเรียน ไม่เกิน 
3 วัน 

3. 
 

    

ใหน้ักเรียนบันทึกเอกสารหมายเลข 3  ในวันท่ีเดินทางไปรายงานตัวเข้าหอพัก   (ระบุ
เดินทางอย่างไร โดยพาหนะอะไร  มีใครเดินทางไปด้วย    ระหว่างทางแวะพักท่ีไหน
บ้าง ฯลฯ) 

 

4. ในวันท่ีเข้าหอพักให้นักเรียนเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เพียงกับการใช้
อย่างน้อย 1 เดือน    พร้อมเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา อย่างน้อย 1 ขวด   พร้อม
สัมภาระอื่นๆท่ีต้องใช้ในการเข้าอยู่หอพัก  

  

5. ไปรายงานตัวเข้าโรงเรียน วัน....................................................................  ตามเวลา  ดังนี ้
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น      เวลา 10.00 - 12.00 น. 
- นักเรียนช้ันยมศึกษาตอนปลาย      เวลา 13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนจะแจ้งให้
ทราบก่อนวันเดิน
ทางเข้าหอพักอย่าง
น้อย 14 วัน 

6. โรงเรียนเตรียมการรับรายงานตัวนักเรียน ดังนี้ 
จุดท่ี 1   ท่ีหน้าป้อมยาม   เป็นจุดคัดกรอง  ล้างมือ และวัดอุณหภูมริ่างกาย       
จุดท่ี 2   ท่ีสนามฟุตซอล  เป็นจุดส่งเอกสารหมายเลข 1 – 3  ผู้ปกครองลงช่ือส่ง
นักเรียนแล้วกลับ  (ไม่มีการประชุมผู้ปกครอง) 
 
  

 
 

- ผู้ปกครองลงช่ือส่ง
นักเรียนแล้วให้
กลับได้   

 
หมายเหตุ    1.  ในช่วงท่ีนักเรียนอยู่บ้าน  ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค 

                     ติดเช้ือติดไวรัส โควิด -19  
       2.  หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้  ไอ  ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย จมูกไม่ค่อยได้กล่ิน  ไม่อนุญาตให้กลับเข้า 

                     หอพัก  ให้พาไปพบแพทย์ ทันที  และแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วย 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียน (Time Line) ระหว่าง .............................. – ............................... 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
**************************** 

1. ช่ือ – สกุล (นักเรียน)                        วัน/เดือน/ปีเกิด               อายุ         ปี.  
2. ชนิดกีฬา         ระดับชั้น                            . 

3. สถานที่ที่นักเรียนพัก ก่อนเข้าโรงเรียน  14 วัน   
    บ้านเลขที ่              หมู่ที่            ต าบล                  อ าเภอ                 จังหวัด                  .  

                                                        

4. ช่ือ – สกุล (ผู้ปกครอง)                          เบอร์โทรศัพท์                     .  
 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเวลา สถานที่ไป วิธีการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

          ลงชื่อ............................................... นักเรียน            ลงชื่อ................................................. ผู้ปกครอง 

                (...............................................)                    (...................................................) 
หมายเหตุ   1. ให้นักเรียนเขียนบันทึกทุกวันตามความเป็นจริง   

 2. ให้นักเรียนน าแบบบันทึกการเดินทางของนักเรียนมาส่งในวันรายงานตัวเข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

เอกสารหมายเลข 1 



 

     

 

  

 

 

หนังสือรับรองการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เขียนท่ี..................................................................... 
   วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .................. 

        หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรอง  (ช่ือ-สกุล).......................................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน …………….………………………..………..อายุ.............ปี เช้ือชาติ..............สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ซอย.............................. ถนน..............................แขวง/ต าบล................................. 
เขต/อ าเภอ.................................. จังหวัด ...................................................................................................................  
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  / จนท.สาธารณสุข  / แพทย์ผู้ตรวจ .....................................................................
ได้ตรวจอาการ/สุขภาพของ................................................................................. ในวันท่ี............................................
พบว่า .......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
ความเห็น .....................................................................................................................................................................      

 

ลงช่ือ .......................................................... ผู้ตรวจ   

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

ต าแหน่ง ........................................................ 

 

 

ลงช่ือ ................................................. ผู้รับการตรวจ   

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

 

 
   

  

 
 

 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 

หมายเหตุ       1.  การรับรองเป็นการให้ความเห็นถึงสภาวะสุขภาพของผู้รับการตรวจในขณะท่ีตรวจเท่านั้น  
         2.  หนังสือรับรองฉบับนี้ไม่สามารถน าไปใช้เพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่ติดเช้ือหรือไม่มีความเส่ียงท่ี     

จะติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)  หรือเพื่อการอื่นใด     

 



 
 

 
 

   
 

 

แบบบันทึกการเดินทางของนักเรียน 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

(การเดินทางในวันรายงานตัวเข้าโรงเรียน) 

ช่ือ-สกุล (นักเรียน)...................................................................................................................................................  

ชนิดกีฬา .................................................................... ระดับช้ัน .............................................................................. 
ผู้ร่วมเดินทาง  ๑. …………………………………………………….………………. เก่ียวข้องเป็น ............................ ..................................... 

      ๒. …………………………………………………….………………. เก่ียวข้องเป็น ............................ ..................................... 

            ๓. …………………………………………………….………………. เก่ียวข้องเป็น ............................ ..................................... 

                  ๔. …………………………………………………….………………. เก่ียวข้องเป็น ............................ ..................................... 

ว/ด/ป เวลา 
อธิบายการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนโดยใช้ยานพาหนะประเภทใด แวะพักที่ไหนบ้าง 

(อย่างละเอยีด) 

หมาย

เหตุ 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    

  

ลงช่ือ .............................................................. ผู้บันทึกข้อมูล 

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

 

เอกสารหมายเลข 3 


