รร.แห่ปิด สังกัด สพฐ. 469โรง - เอกชน 187 โรง
ด้านกทม.สั่งปิดทุกรร.ในสังกัดถึง 3 ม.ค.
24 ธ.ค. 2563

23ธ.ค.63- ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.)
กล่าวถึงสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่หลายจังหวัด ว่า
ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ปิดการเรียนการสอนแล้ว จำนวน
465 โรง ใน 19 เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 13 เขต ได้แก่
สพป.กทม. 9 โรง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 14 โรง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 19 โรง สพป.ราชบุรี เขต 1 1 โรง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 โรง สพป.นครปฐม เขต 1 1 โรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 79 โรง สพป.สุพรรณบุรี
เขต 3 24 โรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 58 โรง สพป.สมุทรสาคร 102 โรง สพป.สมุทรสงคราม 1 โรง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5 โรง และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1 โรง รวม 315 โรง และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 เขต ได้แก่ สพม. เขต 1 59 โรง สพม.เขต 2 จำนวน 22 โรง
สพม.เขต 3 จำนวน 24 โรง สพม.เขต 4 จำนวน 33 โรง สพม.เขต 9จำนวน 1 โรงและ สพม. เขต 10 จำนวน 11
โรง รวม 150 โรง อย่างก็ตาม ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการปิดโรงเรียนเพิ่มเติม
ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้เข้ามาทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
พร้อมทั้งได้กำชับให้โรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด
ด้านนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวว่า
สำหรับข้อมูลจำนวนโรงเรียน
เอกชนในระบบที่ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 187 โรง ใน 20
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 120 โรง กาญจนบุรี 4 โรง กำแพงเพชร 2 โรง จันทบุรี 1 โรง ฉะเชิงเทรา2 โรง
ชลบุรี 5 โรง เชียงใหม่ 4 โรง นครปฐม 29 โรง นนทบุรี 8 โรง ปทุมธานี 41 โรง มุกดาหาร 1 โรงราชบุรี 2 โรง
สมุทรปราการ 14 โรง สมุทรสงคราม 8 โรง สมุทรสาคร 18 โรง สระบุรี 8 โรงสุพรรณบุรี 17 โรง อุดรธานี 1 โรง
อุตรดิตถ์ 1 โรง อุบลราชธานี 1 โรง
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก ไทยโพสต์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กทม.สั่งปิดทุกรร.ในสังกัด หวั่นโควิดกระทบถึง3ม.ค.นี้!
"กรุงเทพมหานคร" ออกประกาศสั่งปิดทุกโรงเรียนในสังกัด หวั่นโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่
24 ธ.ค.63-3 ม.ค. 64
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ
เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 23 ธ.ค.63 โดยระบุว่า
หลังจากที่สำนักการศึกษา ออกประกาศลงวันที่ 21 ธ.ค.63 ให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 14
โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ระลอกใหม่นั้น
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2541 ข้อ
5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เหลือ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 ทั้งนี้

ให้โรงเรียนจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 437 โรงเรียน และ ศูนย์เด็กเล็ก อีก 292 แห่ง.
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

