
ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. เหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุญาตใช้อาคารสถานทีข่องสถานศึกษา
ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ ขอใชอ้าคารสถานท่ีในการจบัฉลากเขา้เรยีน
๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๑  และปีท่ี ๔ ขอใชอ้าคารสถานท่ีในการสอบคดัเลือกและจบัฉลาก 

ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ ไดเ้ห็นชอบใหใ้ชอ้าคารสถานท่ีของสถานศกึษาในการด าเนินกิจกรรมตอ่เน่ือง
ตัง้แตก่ารจบัฉลาก การสอบคดัเลือก ไปจนถึงการรายงานตวั การมอบตวั และการย่ืนความจ านง 
(กรณีเด็กไม่มีท่ีเรยีน)
๒. ทีป่ระชุมอนุญาตใหมี้การจัดกิจกรรมทีมี่การรวมกลุ่มของบุคคลทีมี่จ านวนมากกว่า ๒๐ คน    

ในสถานศึกษาทีมี่การจับฉลาก และการสอบคัดเลือกนักเรียน
๓. ใหด้ าเนินการตามมาตรการที ่ศบค. ก าหนด รวมทัง้มาตรการของจังหวัดในพืน้ที่



ก าหนดการรับนักเรียน ชัน้ ป.๑ ม. ๑ และ ม.๔

ระดบัชั้น จับฉลาก/สอบคัดเลือก รายงานตัว/มอบตัว

ประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๕ พ.ค.๖๔ ภายใน ๑๖ พ.ค. ๖๔

มัธยมศึกษาปีที ่๑ ระหว่างวันที ่๑๙-๒๒ พ.ค.๖๔ ภายในวันที ่๒๙ พ.ค.๖๔

มัธยมศึกษาปีที ่๔ ระหว่างวันที ่๑๙- ๒๓ พ.ค.๖๔ ภายในวันที ่๓๐ พ.ค.๖๔

กรณีเดก็ไม่มีทีเ่รียน ยืน่ความจ านง วันที ่๒๕-๒๙ พ.ค.๖๔ ภายในวันที ่๓๐ พ.ค.๖๔



มาตรการ การจัดห้องจับฉลากและห้องสอบคัดเลือก
ส าหรับการจับฉลาก ป.1 และการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

 กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) ให้จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร 
และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 

 กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่น หรือ อาคารอเนกประสงค์ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควร  
จัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือ ห้องที่มีสภาพอากาศปิด

 จัดเตรียมห้องสอบส ารอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือ   
เท่ากับ 37.5 °C โดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 2 เมตร

 ให้ท าความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกัน ด้วยน้ ายาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่      
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 



 ผู้เข้าจับฉลาก ผู้ควบคุมการจับฉลาก และผู้เข้ามาในบริเวณสถานทีจ่ับฉลากทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า 

 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมูิ ผู้เข้าจับฉลาก ผู้ควบคุมการจับฉลาก และผู้เข้ามาในบริเวณสถานทีจ่ับฉลากทุกคน

 จัดใหม้จุีดล้างมอืด้วยสบู่ แอลกอฮอล ์เจล หรือน า้ยาอื่น ๆ ทีส่ามารถฆา่เชือ้โรคได้ 

 ให้ผู้ปกครองเป็นผู้จับฉลาก โดยไม่ต้องน านักเรียนมา เพือ่ลดความหนาแน่น การรวมกลุ่มกัน โดยเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1.5 เมตร

 โรงเรียนต้องแจ้งใหท้ราบว่าไม่มีบริการจ าหน่ายอาหารในวันจับฉลาก เพือ่มิให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน

 จัดสถานทีส่ าหรับผู้เข้าจับฉลาก ชุดละ 20 คน โดยให้น่ังเว้นระยะหา่ง 1.5 เมตร เพือ่รอเรียกเข้าจับฉลาก และ
ให้เรียกเข้าจับฉลากเป็นช่วงเวลา ช่วงละ 30 นาท ีเมื่อด าเนินการจับฉลากเรียบร้อยแล้ว ให้เดนิทางกลับทนัที
 โรงเรียนจัดเตรียมถุงมือยางให้ผู้จบัฉลาก และจัดเตรียมแอลกอฮอล ์เจล ส าหรับท าความสะอาดมือให้แก่ผู้จบัฉลากด้วย
 ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ทีใ่กล้เคยีงเพือ่ดูแลส่งต่อ และจัดห้องพยาบาลส าหรับให้บริการ
โดยเฉพาะ ณ สถานทีจ่ัดสอบ
 ข้อก าหนดอืน่ ๆ ตามบริบทของโรงเรียน โดยต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนยบ์ริหาร
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของรัฐบาล และของจังหวัดในพืน้ที่

สวมหน้ากากอนามัย คัดกรอง

จัดจุดล้างมือ

เว้นระยะห่าง ไม่จ ำหน่ำยอำหำร

จัดเตรียมถุงมือ
ส าหรับผู้จับฉลาก

มาตรการ ในวันจับฉลาก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอความร่วมมือ
ไม่ให้พักคอย

จัดผู้เข้าจับฉลาก
ชุดละ 20 คน

ข้อก าหนดอื่น ๆ 
ของพืน้ที่

ประสาน รพ./
สาธารณสุข



 ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมูิ ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน

 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล ์เจล หรือน ้ายาอืน่ ๆ ทีส่ามารถฆา่เชือ้โรคได้ 

 โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพยีงท่านเดยีว กรณี โรงเรียนมีพืน้ทีคั่บแคบไม่อนุญาตใหพ้ักคอย  หากมี
พืน้ที ่ทีส่ามารถจัดทีพ่กัคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพกัคอย ณ จุดทีโ่รงเรียนก าหนด โดยเว้นระยะหา่งอย่างน้อย1.5 เมตร

 โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีบริการจ าหน่ายอาหารในวันจับฉลาก เพือ่มิให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน

 ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ทีใ่กล้เคยีงเพือ่ดูแลส่งต่อ และจัดห้องพยาบาลส าหรับให้บริการโดยเฉพาะ 
ณ สถานทีจ่ัดสอบ

 ให้ผู้เข้าสอบพักคอย ยนืยันตัวตน ณ จุดทีก่ าหนด โดยค านึงหลัก Social Distancing

 ให้ผู้เข้าสอบทยอยขึน้ห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดนิ โดยค านึงหลัก Social Distancing

 ด าเนินการสอบใหแ้ล้วเสร็จภายในคร่ึงวัน (เวลา 09.00 - 12.00 น.) โดยโรงเรียนก าหนดวชิา และเวลาสอบในแต่ละวชิาตามบริบทของโรงเรียน 

 เมื่อเสร็จสิน้การสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบทลีะหอ้งสอบ โดยต้องให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนเว้นระยะหา่ง
ระหว่างการเดนิโดยค านึงถงึหลัก Social Distancing

สวมหน้ากากอนามัย คัดกรอง

จัดจุดล้างมือ

ก าหนดเวลาสอบเร็วขึ้น

มาตรการ ในวันสอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

เว้นระยะห่าง

ขอความร่วมมือ
ไม่ให้พักคอย

ไม่จ าหน่ายอาหาร

ประสาน รพ.
สาธารณสุข



นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า

 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมู ินักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียน
ทุกคน

 จัดใหม้จุีดล้างมอืด้วยสบู ่แอลกอฮอล ์เจล หรือน า้ยาอืน่ ๆ ทีส่ามารถฆา่เชือ้โรคได้ 

สถานทีส่ าหรับการรายงานตัวและการมอบตัว ใหท้ าความสะอาดด้วยน า้ยา หรือ
แอลกอฮอลท์ีม่คีวามเข้มข้นทีส่ามารถฆา่เชือ้โรคได้ ไม่ควรจัดใหร้ายงานตัว หรือมอบตัว
ในหอ้งปรับอากาศหรือหอ้งทีม่สีภาพอากาศปิด และใหจ้ัดสถานที่
โดยค านึงถงึหลัก Social Distancing

ข้อก าหนดอืน่ ๆ ตามบริบทของโรงเรียน โดยต้องเป็นไปตามมาตรการของ   
กระทรวงสาธารณสุข และศูนยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)ของรัฐบาล และของจังหวัดในพืน้ที่

สวมหน้ากากอนามัย คัดกรอง

จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง

มาตรการ ในวันมอบตัว ป.1  ม.1 และ ม.4

ข้อก าหนดอื่น ๆ ของพืน้ที่


