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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

โรงเรียนกทม.435แหงปด3 วัน ศธ.ช้ันในหยุด2รอบนอกหยุด1 วนั 
 

ปลัด กทม.ส่ังปดโรงเรียนในสังกัด 435 แหง เปนเวลา 3 วัน พรอมเรียกประชุมหัวหนาหนวยงาน กทม.ดวน หลัง
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน เผยการใหบริการทั้ง 50 เขต ยังเปนปกติ 

 สวนโรงเรียนในสังกัด ศธ. "คุณหญิงกษมา" มีคําส่ังใหร.ร.ในเขตชั้นในหยุด 2 วัน สวนรอบนอกหยุด 1 วัน 
ขณะที่ปลัด ศธ.มีคําส่ังใหขาราชการทุกคนออกจากกระทรวงกอนเที่ยง  

กทม.435 แหงปด3วัน  

 นายพงศศักตฐิ เสมสันต ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลาววา หลังจากนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี 
ลงนามประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ดังนั้น กทม.จึงประกาศใหโรงเรียนในสังกัด กทม.ท้ัง 435 
แหง ท่ัวพื้นที่กรุงเทพฯ หยุดเรียนเปนเวลา 3 วัน หลังจากสั่งปดโรงเรียนในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย 
และเขตดุสิต ไปแลว มีผลตัง้แตวันที่ 2 กันยายน สวนการใหบริการประชาชนของ 50 สํานักงานเขตยังเปนไป
ตามปกต ิ 

สพฐ.ส่ังปดร.ร.101แหง  

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) กลาววา ไดหารือกับ
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) แลว เนื่องจากมีผูปกครองโทรศัพทมาสอบถามจํานวนมากและ
แสดงความกังวลตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะภายหลังจากมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
จึงส่ังการไปยังโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ สพท.กทม.เขต 1-2 จํานวน 101 โรง ใหหยุดการเรียนการสอน 2 วัน และ
หากโรงเรียนใดตองการหยุดการเรียนการสอนในวันตอไป ขอใหพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ  

 ท้ังนี้ โรงเรียนที่อยูในพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 1 ไดแก โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดโบสถ 
โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนวัด
พลับพลาชัย โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนวัดเวตวันธรรมา
วาส โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนประถมนนทรีอนุสรณ 
โรงเรียนสายน้ําทิพย โรงเรียนวัดดาน  

 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา โรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โรงเรียนปทุม
คงคา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตทุอง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย โรงเรียนยานนาเวศ
วิทยาคม โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชนันทาจารยสามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนราชวินิตมัธยม  

 โรงเรียนวัดนอยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดราชาธวิาส โรงเรียนวัดสระเกศ 
โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูถัมภ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสายน้ําผึ้ง โรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันที่  3    เดือนกันยายน   พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ราชินูปถัมภ โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  

 สวนโรงเรียนในสังกัด สพท.กทม.เขต 2 มี 43 โรง หยุดเรียน 2 วัน และใหรอดูสถานการณอยางใกลชิด ไดแก 
โรงเรียนในเขตหวยขวาง จตุจักร ลาดพราว บางเขน สายไหม บึงกุม บางกะป วังทองหลาง ดอนเมือง หลักส่ี 
ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง สวน สพท.กทม.เขต 3 
มี 54 โรง ใหปดเรียน 1 วัน เฉพาะโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบ และใหรอดูสถานการณ ไดแก โรงเรียนในเขตภาษี
เจริญ บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุงครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง ธนบุรี ตลิ่งชัน ทววีัฒนา บางพลดั บางกอก
นอย บางกอกใหญ หนองแขม  

 ดาน ดร.จรวยพร ธรณินทร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจงใหขาราชการที่มาปฏิบัติงานที่กระทรวง หรืออยู
ระหวางเดินทาง ใหทุกคนทยอยเดินทางกลับบานกอนเที่ยง และสั่งการใหโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือโรงเรียนเอกชนปดเรียน 1 วัน ในวันที่ 2 กันยายน สวนวันที่ 3 
กันยายน ใหโรงเรียนใชดุลพินิจวาจะเปดหรือปดตอไป แตตองมีการเรียนชดเชยวันที่หยุดไปดวย  

มธ.-มทร.พระนครหยุด 1 วัน  

 ดานระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประกาศหยุด 1 วัน  

 ศ.ดร.วิรณุ ต้ังเจรญิ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
กลาวถึงนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณฉกุเฉินในเขตทองที่
กรุงเทพมหานครตั้งแตวันที่ 2 กันยายน ฝายวิชาการ มศว ไดออกประกาศ
ภายในมหาวิทยาลัยช้ีแจงใหคณาจารยทราบวา ในระหวางการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนั้น มศว สามารถเปดการเรยีนไดตามปกต ิแตหากนิสิต
ไมสามารถเดินทางมาเรยีนไดก็ไมถือวานิสิตขาดเรียน และขอให
คณาจารยทุกคนเฝาติดตามดูสถานการณอยางตอเน่ือง ถามีเหตุการณที่
รุนแรงเกดิขึ้นมหาวิทยาลัยจะประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหทุกคน
ทราบตอไป  

ม.ศรีปทุมหยุด 3 วัน  

 สวนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศงดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีการเรียน
การสอนตั้งแตเวลา 18.00-20.50 น. เปนเวลา 3 วัน นับตั้งแตวันที ่2-4 กันยายน สวนหลักสูตรภาคปกตินั้น หาก
จําเปนตองงดการเรียนการสอน จะประกาศใหทราบตอไป นักศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.spu.ac.th 

สาธิตจุฬาฯ ปด 2-5 ก.ย.  

 นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา จากที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉกุเฉิน จุฬาฯ 
ยังเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติตามปกติ แตหยุดการสอนสําหรับหลักสูตรทุกระดับที่มีการเรียน
การสอนนอกเวลาทําการของราชการ ตั้งแตวันที่ 2-4 กันยายน เพราะเกรงวาจะไมสะดวกและไมปลอดภัย 
อยางไรก็ตาม หากมคีวามจําเปนตองประกาศหยุดเรียนภาคปกติก็จะดําเนินการทันที และไมไดส่ังหามนิสิตทํา
กิจกรรมทางการเมืองแตอยางไร แตขอใหใชวิจารณญาณในการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองอยางใกลชิด
สวนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท้ังประถมและมัธยมศึกษาจะหยุดเรียนตั้งแตวันพุธท่ี 3-5 กันยายน 
 


