
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4



ปฏิทินการรับนักเรยีน ปีการศกึษา 2564

เงื่อนไขการจัดสอบคัดเลอืกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

โรงเรยีนที่จะด าเนนิการจัดสอบ มีเงื่อนไขดังนี้
1) โรงเรยีนก าหนดแผนการรบันกัเรียนไว้ ห้องละ 44 คน

มีจ านวนนักเรียนสมัครเกนิจากแผนการรบัที่ก าหนดไว้

2.    โรงเรยีนก าหนดแผนการรบันกัเรยีนไว้ ห้องละ 40 คน 
มีจ านวนนักเรียนสมคัรเกินจากแผนการรบัฯ
เมื่อน านักเรียนที่เกินมาจัดลงห้องเรยีน ไม่สามารถเพิม่เป็นห้องละ 44 คนได้



ปฏิทินการรับนักเรยีน ปีการศกึษา 2564

เงื่อนไขการจัดสอบคัดเลอืกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

โรงเรยีนที่ไมต่้องด าเนนิการจัดสอบ มีเงื่อนไขดังนี้
1.     โรงเรียน ก าหนดแผนการรบันกัเรียนไว ้ห้องละ 40 คน หรือ 44 คน

มีจ านวน นักเรียนสมคัรไม่เกินจากแผนการรับฯ 
โรงเรียนสามารถรับนักเรยีนทัง้หมดได้  โดยไมต่้องจัดสอบ 

2.    โรงเรียน ก าหนดแผนการรบันกัเรยีนไว้ ห้องละ 40 คน 
มีจ านวน นักเรียนสมัครเกนิจากแผนการรบัฯ
เมื่อน านกัเรยีนที่เกินมาจดัลงห้องเรยีน สามารถเพิ่มเปน็ห้องละ 44 คนได้  ให้พิจารณา ดังนี้
2.1  รับเพิ่มได้ ตามนโยบายการรบันกัเรยีนฯ ห้องละไม่เกิน 44 คน

โดยต้องน าเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศกึษา **ทั้งนี้ ไม่ให้เพิ่มจ านวนห้องเรียน**

2.2  หากมีขอ้จ ากดัของอาคารสถานที่ หรือเพื่อให้การจดัการศกึษาเกดิประสิทธภิาพแกผู่้เรยีน ใหจ้ัดสอบได ้



เงื่อนไขการจัดสอบคัดเลอืกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

โรงเรยีนทีม่จี านวนนกัเรยีนมาสมคัรไมเ่กนิแผนการรบั และจะจัดใหม้กีารสอบวดั
ความรูพ้ื้นฐานทางวชิาการ หรือจะจดัสอบเพื่อจดัหอ้งเรยีน

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพรก่ระจายของเชื้อโรค

ให้งดการจัดสอบวดัความรูพ้ื้นฐานทางวชิาการ หรือจัดสอบเพื่อจดัหอ้งเรยีน โดยเด็ดขาด
ห้ามจัดสอบ



(ข้อมูลจาก สพม. ณ วันที่  18 พ.ค.2564)

สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4
จ านวนโรงเรียนทีจ่ดัสอบทั้งสิน้  366 โรงเรียน
⚫พื้นทีค่วบคุมสูงสุดและเขม้งวด     78 โรงเรยีน
⚫พื้นทีค่วบคุมสูงสุด                    86 โรงเรยีน
⚫พื้นทีค่วบคุม 202   โรงเรยีน

จ านวนโรงเรียนทีจ่ดัสอบทั้งสิน้   372 โรงเรียน
⚫พื้นทีค่วบคุมสูงสุดและเขม้งวด      83 โรงเรยีน
⚫พื้นทีค่วบคุมสูงสุด                     68 โรงเรยีน
⚫พื้นทีค่วบคุม 221  โรงเรยีน

จ านวนโรงเรียนที่จัดสอบทั่วประเทศ 435 โรงเรียน



สรุปจ านวนโรงเรยีนและผูเ้ข้าสอบ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 1 และ ปีที่ 4

จ าแนกตามพื้นทีส่ถานการณข์อง ศบค.

โรงเรียนจัดสอบ
1. พื้นที่ควบคมุสงูสดุและเขม้งวด 2. พื้นที่ควบคมุสงูสดุ 3. พื้นที่ควบคมุ รวม

จ านวน ร.ร.
(แห่ง)

จ านวนผู้สอบ 
(คน)

จ านวน ร.ร.
(แห่ง)

จ านวนผู้สอบ
(คน)

จ านวน ร.ร.
(แห่ง)

จ านวนผู้สอบ
(คน)

จ านวน ร.ร.
(แห่ง)

จ านวนผู้สอบ
(คน)

ทั้ง ม.1 และ ม.4 64
(ม.1) 41,496

57
(ม.1) 35,264

182
(ม.1) 88,822

303
(ม.1) 165,582

(ม.4) 36,472 (ม.4) 28,439 (ม.4) 78,984 (ม.4) 143,895

ม.1 เท่านั้น 14 7,999 29 15,461 20 7,340 63 30,800

ม.4 เท่านั้น 19 7,470 11 3,406 39 15,072 69 25,948

รวม 97 93,437 97 82,570 241 190,218 435 366,225

( ข้ อมูลจาก สพม .  ณ วันที่  18  พ .ค .2564 )



การเตรียมการก่อนวันสอบ

 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทางระบบออนไลน์ 
หรือช่องทางอื่น ดังนี้

1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ก าหนดการสอบและตารางสอบ แผนผังที่น่ังสอบ 

แผนผังโรงเรียน อย่างชัดเจน เพื่อลดการรวมตัวกันในวันสอบ (ซึ่งปกตินักเรียนต้องไปดูที่ป้ายประกาศ
ของโรงเรียน)

3. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามก าหนดเวลา 
กรณี โรงเรียนมีพ้ืนที่คับแคบ ไม่อนุญาตใหพ้ักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยตามหลัก
Social Distancing ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น

4. โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีบริการจ าหน่ายอาหารในวันสอบ 
เพื่อมิให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน

5.  ข้อก าหนดอืน่ ๆ ตามบริบทของโรงเรยีน

 ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ

 จัดห้องพยาบาลส าหรับให้บริการโดยเฉพาะ ณ สถานที่จัดสอบ

ประชาสัมพันธ์

ประสานโรงพยาบาล หรือ
สาธารณสุขในพื้นที่

จัดห้องพยาบาล 
ณ สถานที่จัดสอบ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19



 ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน

 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาอื่น ๆ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และให้คอยท าความสะอาด
บริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ า

 กรณีโรงเรียนมีพื้นท่ีกว้างขวางเพียงพอ ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดที่ก าหนด โดยต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
กรณีโรงเรียนมีพ้ืนท่ีคับแคบไม่สามารถจัดจุดรายงานตัวได้ ให้จัดผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบและนั่งประจ าโตะ๊สอบทันที
โดยให้ไปยืนยันตัวตนกับกรรมการคุมสอบ  ณ ห้องสอบ เพื่อลดการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน ***โดยโรงเรียนต้อง    
ก าหนดเวลาเข้าห้องสอบเร็วข้ึน*** และแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบก่อนวันสอบ

 ด าเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน (เวลา 09.00 - 12.00 น.) เท่านั้น โดยโรงเรียนก าหนดวิชา
และเวลาสอบในแต่ละวิชา ตามบริบทของโรงเรียน 

 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ทันที เมื่อท าข้อสอบเสร็จ โดยไม่ต้องรอให้สอบเสร็จพร้อมกัน
เพื่อลดการรวมตัวและรวมกลุ่มกันหลังการสอบ

 ในช่วงเวลาก่อนเขา้หอ้งสอบและช่วงเวลาทีด่ าเนนิการสอบเสรจ็สิน้ให้โรงเรยีนด าเนนิการ โดยไม่ให้มกีารรวมตวั
หรือรวมกลุม่กนัของผูป้กครองและนกัเรยีน ทั้งภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน

สวมหน้ากากอนามยั คัดกรอง

จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง

ก าหนดเวลาสอบ
ภายในครึ่งวัน

การด าเนินการในวันสอบ

ก าหนดเวลาเข้า
ห้องสอบเร็วข้ึน

ห้ามรวมตัวกันทั้งภายในและภายนอก ร.ร.

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19



การรายงานตัวและการมอบตัว

รายงานตวัและรบัมอบตัว ณ สถานศกึษา รายงานตัวและมอบตัว ผ่านชอ่งทางที่หลากหลาย
 เพื่อเป็นการลดความแออดัและการรวมตัวกันของผูป้กครองและนกัเรยีน

โรงเรยีนสามารถจดักลุม่นกัเรยีน เพื่อมารายงานตวัและมอบตัวไดก้อ่นวนัที่
ก าหนดในปฏทินิการรบันกัเรยีน ( ม.1 วันที่ 29 พ.ค./ม.4 วันที่ 30 พ.ค.)
**โดยในการประกาศผลสอบของโรงเรยีน ให้โรงเรยีนแจ้งใหน้กัเรยีนและ
ผู้ปกครองไดท้ราบว่า ต้องมารายงานตวัและมอบตัว ในวันและเวลาใด
อย่างชดัเจน**

 เพื่อเป็นการลดความแออดัและการรวมตัวกันของผูป้กครองและนกัเรยีน
โรงเรยีนสามารถรับรายงานตัวและมอบตวั พร้อมเอกสาร ผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ 
ได้ตามความพรอ้มและตามบรบิทของโรงเรยีน  เช่น ทาง Online Forms 
Line ของโรงเรยีน E-mail ของโรงเรยีน ทางไปรษณยี ์หรือชอ่งทางอืน่ ๆ

 โรงเรยีนสามารถก าหนดชว่งวนั เวลา ส าหรบัการรายงานตวัและมอบตัว
ได้ก่อนวนัทีก่ าหนดในปฏทินิ ( ม.1 วันที่ 29 พ.ค./ม.4 วันที่ 30 พ.ค.) 
**โดยในการประกาศผลสอบของโรงเรยีน ให้โรงเรยีนแจง้ใหน้กัเรยีนและ
ผู้ปกครองไดท้ราบถึง วัน เวลา ขั้นตอน และวธิกีารมอบตัว ผ่านทางชอ่งทาง
ที่โรงเรยีนก าหนด อย่างชดัเจน** 

โรงเรยีนตอ้งแจ้งมาตรการและแนวปฏบิัตใินวนัรายงานตัวและมอบตัวใหแ้ก่
นักเรยีนและผูป้กครองทราบ ตามทีค่ณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวดัก าหนด
และตามแนวทางที ่สพฐ. ได้แจง้ใหท้ราบแลว้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ทั้งนี้ การด าเนินการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 
2564 และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด



กรณี เด็กไม่มีที่เรียน  (การยื่นความจ านง)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ศูนย์ประสานงานการรบันกัเรียนของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาทุกเขต หรือ  สถานศกึษาในเขตพื้นทีฯ่ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ศูนยป์ระสานงานการรับนักเรียน

ณ สถานที่ตั้งของศนูย์ประสานงานการรบันกัเรยีนฯ จัดหาทีเ่รยีนผา่นช่องทางทีห่ลากหลาย
สพท. ให้ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จัดหาทีเ่รยีนใหก้ับนกัเรยีนทีย่งัไมม่ทีีเ่รยีน

โดยแจง้รายชือ่โรงเรยีนทีย่งัสามารถรบันกัเรยีนได้ (จ านวนนกัเรยีนไมเ่ตม็
แผนการรบันกัเรยีน) ไม่นอ้ยกว่า 3 ล าดับ เพื่อใหน้กัเรยีนเลอืกเขา้เรยีนตามความ
สมคัรใจ  โดยใหแ้จง้รายละเอยีด ขั้นตอน วิธีการ การยืน่ความจ านง ของแตล่ะโรงเรยีน
ให้นักเรยีนและผูป้กครอง ทราบด้วย

โรงเรยีน ที่ยังสามารถรบันกัเรยีนได ้ให้สรปุจ านวนทีน่ัง่ทีย่งัวา่งอยู ่พร้อมแจง้
รายละเอยีด ขั้นตอน วิธีการการยืน่ความจ านง ส่งใหก้ับส านกังานเขตพืน้ทีฯ่ เพื่อ
จัดหาทีเ่รยีนใหก้ับนกัเรยีนตอ่ไป

 เพื่อเป็นการลดความแออดัและการรวมตัวกันของผูป้กครองและนกัเรยีน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และโรงเรยีนสามารถรบัยืน่ความจ านง 
ผ่านชอ่งทางทีห่ลากหลายได ้เช่น Online Forms Line ของโรงเรยีน
E-mail ของโรงเรยีน ทางไปรษณยี ์หรือชอ่งทางอืน่ ๆ ตามความพรอ้ม
และบรบิทของโรงเรยีน   

แนวทางการจัดหาทีเ่รยีน

ทั้งนี้ การด าเนนิการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายการรบันกัเรียนฯ ปีการศึกษา 2564
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด



แนวทางการจัดสอบคัดเลือกส าหรับนักเรียน
กรณี เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

หรือ ที่ต้องท าการกักตัว 14 วัน



แนวทางด าเนินการจดัสอบคดัเลอืกส าหรบันกัเรยีน 

กรณี เป็นผู้ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ที่ต้องท าการกกัตัว 14 วัน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศกึษารว่มกันด าเนนิการ ดังนี้
1. ด าเนินการจดัสอบให้กับนกัเรยีนภายหลังก าหนดวนัสอบตามปฏทิินการรบันกัเรียนฯ ปีการศกึษา 2564

2. ด าเนินการจดัสอบโดย ให้โรงเรยีนแตง่ตั้งหรอืมอบหมายคร ูน าข้อสอบไปให้นกัเรยีน ณ สถานที่รกัษาตัว 
หรือสถานที่กกัตัว โดยประสานกับทางโรงพยาบาลหรอืสถานที่กักตัว

3. ด าเนินการโดยจดัสอบแบบออนไลน ์ให้กับนักเรียน

4. วิธีอื่น ๆ ตามบรบิทของโรงเรยีน

*** ทั้งนี้ ให้ค านงึถึงสขุภาพและความปลอดภยัของนกัเรยีนเปน็ส าคญั หากมีอาการปว่ยที่ไม่สามารถสอบด้วยวิธีใด ๆ ได้
ให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จัดหาที่เรยีนในสถานศกึษาที่ยังมทีี่วา่งเหลืออยู ่เพื่อให้นกัเรยีนไดม้ีที่เรยีนทุกคน***


