
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

มีความประสงค์ในการด าเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  ตามแนวทางการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

๑. คุณสมบัติของนักเรียน 
๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

ไม่ก าจัดอาย ุ
๑.๒  เป็นโสด 
๑.๓  นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๑.๔  นักเรียนต้องปลอดสารเสพติด 

๒.  หลักฐานในการสมัคร 
๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน ๑ ฉบับ)  หรือหลักฐานที่แสดงว่า          
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า  พร้อมรับรองส าเนา 

๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่แสดงชื่อ – นามสกุล  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน 
       (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ พร้อมรับรองส าเนา 
- กรณีบิดา  มารดา  เสียชีวิต  ต้องใช้ใบมรณะบัตร  (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐานประกอบ 
- กรณีบิดา  มารดา  หย่าร้าง  ตามกฎหมาย  ต้องใช้ใบหย่า (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐาน

ประกอบ 
- กรณีบิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถ้ามี)  (ฉบับถ่ายเอกสาร    
อย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ พร้อมรับรองส าเนา 

๒.๕  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
 
 
 
 



  ๓. ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
      ๓.๑ ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

๓.๑.๑ ก าหนดการรับสมัคร 
 รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ ระหว่างวันที่               

9- 13 มีนาคม 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 สถานที่รับสมัครนักเรียน บริเวณใต้อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

๓.๑.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖5 ทางระบบออนไลน์ 
๓.๑.๓ สอบวัดความรู้พื้นฐาน 
 วิชาที่สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, 

ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยี  
วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.3๐ น. 

       สถานที่สอบ   อาคาร 5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๓.๑.4 สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 เป็นต้นไป 
 สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

๓.๑.5 เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร 
        ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
  ๑)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ 40 
  ๒)  ผลการเรียน GPA (6 เทอม) ร้อยละ ๒๐ 
  ๓) คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๔๐ 

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑) คะแนนข้อสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชา     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 40      ๒)  ผลการเรียน GPA 6 เทอม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวม และผลการเรียนเฉลี่ยแยกรายวิชา ๕ วิชา   ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า เกรด ๓.๐๐   และ ๓) คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ 
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๔๐  

๓.๑.6 ประกาศผลสอบ 
วันที่ 30 มีนาคม  ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์  

๓.๑.7 รายงานตัว และมอบตัว 
    วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 4 นักเรียน

ที่สมัครเรียนและสอบวัดความรู้ พ้ืนฐานแล้วต้องมารายงานตัว แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย                
หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 
 

 



๓.๒ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียนทั่วไป 
๓.๒.๑ ก าหนดการรับสมัคร 

 รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ ระหว่างวันที่                 
9 – 13 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 16. 30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 สถานที่รับสมัครนักเรียน บริเวณใต้อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๓.2.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖5 
๓.๒.3 สอบวัดความรู้พื้นฐาน 
 วิชาที่สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, 

ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.3๐ น. 

       สถานที่สอบ  อาคาร 5  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๓.๒.4 เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร 

           ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
  ๑)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 8๐ 
  ๒)  ผลการเรียน GPA (6 เทอม) ร้อยละ ๒๐ 

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑) คะแนนข้อสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชา     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 8๐    ๒) ผลการเรียน GPA 6 เทอม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐   

๓.๒.5 ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐น. ผ่านระบบออนไลน์ 

๓.๒.6 รายงานตัว และมอบตัว 
    วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 4    

นักเรียนที่สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พ้ืนฐานแล้วต้องมารายงานตัว แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย ถ้านักเรียน  
คนใดไม่มารายงานตัวถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

    ๑)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการต้องมีผลคะแนนการทดสอบ 
วัดความรู้พื้นฐานด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวมทุกรายวิชา 
             ๒)  ส าหรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 
ด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ พิจารณาจากความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา 
และศิลปะ (ตามความเหมาะสมของโรงเรียน)  
   ๔. สถานที่รับสมัคร 

      บริเวณ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
   ๕. จ านวนนักเรียน 

   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑๐ ห้อง จ านวน ๔๐๐ คน 
 
 



หมายเหตุ  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  หมายถึง นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอ าเภอ   
บ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี ของ  

๑) ต าบลบ้านไร่    หมู่ที่ ๑-๑๑   ๒) ต าบลบ้านบึง    หมู่ที่ ๑-๗    
๓) ต าบลห้วยแห้ง  หมู่ที่ ๑-๙    ๔) ต าบลทัพหลวง  หมู่ที่ ๑-๑๕   
๕) ต าบลเจ้าวัด     หมู่ ๕,๖      ๖) ต าบลแก่นมะกรูด หมู่ที่ ๑-๔                          
 โดยอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ           

หรอืเทียบเท่า ไม่ก าจัดอาย ุ
๑.๒.  เป็นโสด 
๑.๓.  นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๑.๔.  นักเรียนต้องปลอดสารเสพติด 

๒.   หลักฐานในการสมัคร 
๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๒.๒  ปพ. ๑ (ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน ๑ ฉบับ)  หรือหลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่า 
๒.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่แสดงชื่อ – นามสกุล  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน 

 (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ 
- กรณีบิดา  มารดา  เสียชีวิต  ต้องใช้ใบมรณะบัตร  (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐาน

ประกอบ 
- กรณีบิดา  มารดา  หย่าร้าง  ตามกฎหมาย  ต้องใช้ใบหย่า (ฉบับถ่ายเอกสาร)          

เป็นหลักฐานประกอบ 
- กรณีบิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

๒.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถ้ามี)  (ฉบับถ่าย
เอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ 

๒.5  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
          ๓. ก าหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

  ๓.๑ ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
๓.๑.๑ ก าหนดการรับสมัคร 

 ระหว่างวันที่  9 – 13 มีนาคม 2565  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เดิม ระหว่างวันที่   7 – 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ) 

๓.๑.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 



๓.๑.๓ สอบวัดความรู้พื้นฐาน 
 วิชาที่สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, 

ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยี  
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.๓๐ น. 

       สถานที่สอบ อาคาร 5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๓.๑.4 สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 เป็นต้นไป 
 สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

๓.๑.5 เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร 
        ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
  ๑)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ 4๐ 
  ๒)  ผลการเรียน GPA (6 เทอม) ร้อยละ ๒๐ 
  ๓)  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๔๐  

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑) คะแนนข้อสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชา     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 4๐ ๒)  ผลการเรียน GPA 6 เทอม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ คะแนน โดยมีผลการเรียน 
เฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยแยกรายวิชา ๕ วิชา  ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่าเกรด ๓.๐๐  และ 3) คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม            
ความประพฤติ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๔๐  

๓.๑.6 ประกาศผลสอบ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565  เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางระบบออนไลน์ 

๓.๑.7 รายงานตัว และมอบตัว 
    วันที่  3 เมษายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 4      

นักเรียนที่สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พ้ืนฐานแล้วต้องมารายงานตัว แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย หากนักเรียน   
คนใดไม่มารายงานตัวถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

๓.๒ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์, 
งานอาชีพ และศิลปะ - กีฬา 

๓.๒.๑ ก าหนดการรับสมัคร 
 ระหว่างวันที่  9 – 13 มีนาคม 2565  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รับสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ระหว่างวันที่   7 – 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ) 
 

๓.2.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 ทางระบบออนไลน์ 
 
 
 



               ๓.๒.3 สอบวัดความรู้พื้นฐาน 
 วิชาที่สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, 

ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.๓๐ น. 

       สถานที่สอบ  อาคาร 5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๓.๒.4 เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร 

        ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
  ๑)  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 8๐ 
  ๒)  ผลการเรียน GPA (6 เทอม) ร้อยละ ๒๐  

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑) คะแนนข้อสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชา     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 8๐ ๒)  ผลการเรียน GPA 6 เทอม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐   

๓.๒.5 ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางระบบออนไลน์ 

๓.๒.6 รายงานตัว และมอบตัว 
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 4 นักเรียน       

ที่สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พื้นฐานแล้วต้องมารายงานตัว แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

  ๑) นักเรียนต้องมีผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน
โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวมทุกรายวิชา 

 ๒) ส าหรับนักเรียน ม.๓  เดิม ที่จบจากโรงเรียนบ้านไร่วิทยาที่ได้ผลคะแนนการทดสอบ
วัดความรู้พื้นฐานด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน โดยมีคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ พิจารณาจากดังนี้ 

- นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
- พิจารณาจากความสามารถพิเศษด้านดนตรี  กีฬา  และศิลปะ (ตามความ

เหมาะสมของโรงเรียน) 
           ๔. สถานที่รับสมัคร 

บริเวณอาคาร 4  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
           ๕. จ านวนนักเรียน 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่๔ จ านวน 9 ห้อง จ านวน 36๐ คน 
  
        ประกาศ  ณ วันที่   2   กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 
 
 
        (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 



แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

การรับสมัคร 
 1.โรงเรียนรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
 2.กรณีรับสมัคร ณ โรงเรียน 

- ผู้สมัคร ผู้ปกครอง และผู้เข้ามาในสถานที่รับสมัครของโรงเยนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า 
- คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้สมัคร ผู้ปกครอง ผู้เข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัครทุกคน 
- สถานที่รับสมัคร ให้ค านึงถึงหลัก Social Distancing 
- จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาอ่ืนๆ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 
- ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามบริบทโรงเรียน 

กรณีโรงเรียนมีการจัดสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. การด าเนินการก่อนวันสอบ 

1.1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทาง online  หรือช่องทางอ่ืน 
 - ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าในวันสอบ 
 - โรงเรียนต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ก านหดการสอบ และตารางสอบ แผนผังที่นั่ง

สอบ แผนผังโรงเรียน (ระบุจุดรับส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอย อาคารสอบ ฯลฯ ) โดยค านึง
หลัก Social Distancing 

 - โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผ็เข้าสอบตามก าหนดเวลาโดยไม่พักคอย 
หากจ าเป็นต้องพักคอย ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนก าหนด 

 - โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีบริการจ าหน่วยอาหารในวันสอบ 
 - ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามบริบทของโรงเรียน 

1.2 ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพื่อดูแล ส่งต่อ 
1.3 จัดห้องพยาบาล สร าหับให้บริการโดยเฉพาะ ณ สถานที่จัดสอบ 

  2. การจัดเตรียมห้องสอบ 
 2.1 กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) ให้จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่าง

น้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 
 2.2 กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอ่ืน หรืออาคารเอนกประสงค์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และ

ไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 



 2.3 จัดเตรียมห้องสอบส ารอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 
หรือเท่ากับ 37.5 C โดยไม่จัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

 2.4 ให้ท าความสะอาดพ้ืนที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาหรือแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้นที่
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 

 3. การด าเนินการในวันสอบ 
  3.1 ผู้เข้าสอบ ผ็คุมสอบ และผู้ เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 
  3.2 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน 
  3.3 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาอ่ืนๆ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 
  3.4 ให้ผู้เข้าสอบพักคอย ยืนยันตัวตน ณ จุดที่ก าหนด โดยค านึงหลัก Social Distancing 
  3.5 ให้ผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดิน โดยค านึงหลัก Social 
Distancing 
  3.6 ด าเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ( เวลา 09.00 - 12.00 น.) โรงเรียนต้อง
ด าเนินการให้นักเรียนเข้าสอบครั้งเดียวจนเสร็จสิ้น จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้  
  3.8 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบทีละห้องสอบ โดยต้องให้ผู้เข้า
สอบแต่ละคนเว้นระยะห่าง ระหว่างทางเดิน โดยค านึงหลัก Social Distancing 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


