
 
 

 
 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 25  มีนาคม 2565 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. เตรียมการด าเนินการก่อนวันสอบ 
 1.1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทางระบบออนไลน์ หรือ
ช่องทางอื่น ดังนี้          
  1) ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย       
ในวันสอบ ตลอดระยะเวลาของการสอบหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
       2) จัดท าแผนผังที่นั่งสอบ แผนผังโรงเรียน (ระบุจุดรับ-ส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอย อาคาร
สอบ ฯลฯ) โดยค านึงถึงหลัก Social Distancing 
  3) แจ้งนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และผู้ปกครอง ให้ระมัดระวังตัวเอง ขอความร่วมมือ               
งดการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง และงดร่วมกิจกรรมที่มีคนจ านวนมาก คัดกรองตนเองเบื้องต้นเพ่ือเตรียม       
ความพร้อมในการสอบ  
  4) ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามที่โรงเรียนก าหนด  
  5) แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันและน้ าดื่มของนักเรียนตามที่     
โรงเรียนก าหนด  
     6) ประสานการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือประสานโรงพยาบาล 
และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดูแลและ    
ส่งต่อ  
     7) จัดห้องพยาบาลส าหรับการให้บริการโดยเฉพาะ ณ โรงเรียน และให้มีเจ้าหน้าที่           
งานอนามัยของโรงเรียนด าเนินการดูแล 
 1.2 การจัดเตรียมห้องสอบ 
     1) กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) ให้จัดไม่เกินห้องละ 24 คน เว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย 1.5 เมตร และกรณีเป็นห้องเรียนปรับอากาศ ให้งดการเปิดเครื่องปรับอากาศ 
    2) จัดห้องสอบแยกเป็นสัดส่วนส าหรับกลุ่มเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มติดเชื้อ 
    3) ท าความสะอาดพ้ืนที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่
สามารถฆ่าเชื้อได้ 
 
 
 
 
 



 
 

2. การเตรียมการคัดกรองในวันสอบ 
 2.1 ให้นักเรียนทุกคนส่งหลักฐานรับรองผลการตรวจที่แสดงผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน หรือตรวจด้วยตนเอง หากตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ด้วยตนเองให้ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งตรวจก่อนวันสอบคัดเลือกไม่เกิน          
48 ชั่วโมง (สามารถตรวจได้ตั้งแต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ต่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการคัด
กรอง กรณีนักเรียนมีข้อจ ากัดในการตรวจ ATK หรือมีเหตุจ าเป็น ขอให้แจ้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  เชียงราย  
 2.2 คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียน กรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 °C  ให้ตรวจซ้ าด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากผลเป็นลบ (-) ให้แยก
ห้องสอบในห้องที่เหมาะสมโดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่างไม่
น้อยกว่า 2 เมตร หากผลเป็นบวก (+) ให้แยกห้องสอบต่างหากอีกชั้นหนึ่งหรืออีกอาคารหนึ่ง  โดยมีเจ้าหน้าที่
พยาบาล หรือสาธารณสุขดูแล 
 2.3 ครูคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และตรวจหา            
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และให้สวมถุงมือตลอด
ระยะเวลา ทั้งก่อนด าเนินการสอบ และระหว่างการสอบ 
 2.4 นักเรียนที่เข้าสอบ ครูคุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเท่านั้น 
 2.5 ให้นักเรียนรอที่จุดพักคอย ณ จุดที่ก าหนด โดยค านึงถึงหลัก Social Distancing 
 2.6 ให้ครูคุมสอบน านักเรียนขึ้นห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยค านึงถึงหลัก          
Social Distancing 
 2.7 ด าเนินการสอบตามก าหนดการ 
 2.8 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยส ารอง กรณีหน้ากาก
อนามัยของผู้เข้าสอบเกิดการช ารุด และให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง 
 2.9 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้ท าความสะอาดพ้ืนที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาหรือแอลกอฮอล์ที่
มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 

3. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 3.1 ให้แจ้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย .เชียงราย. .เบอร์โทร.087-3036725 
รับทราบ 
 3.2 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาที่โรงเรียนเท่านั้น และไม่แวะสถานที่อ่ืน ๆ ระหว่างเส้นทางทั้งไป
และกลับ 
 3.3 เมื่อมาถึงโรงเรียน ให้นักเรียนพักคอยในรถยนต์ในจุดที่โรงเรียนก าหนด และไม่ให้ลงจากรถยนต์
โดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 
 3.4 ให้เจ้าหน้าที่น านักเรียนไปยังสถานที่จัดสอบโดยเฉพาะ 
 3.5 ขณะสอบให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นตลอดระยะเวลาในการท าข้อสอบ และปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 



 
 

 3.6 เมื่อสอบเสร็จแต่ละรายวิชา ให้เจ้าหน้าที่น านักเรียนไปยังสถานที่พักคอย โดยไม่ไปในบริเวณที่
ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด และเมื่อสอบเสร็จทุกรายวิชาให้นักเรียนขึ้นรถยนต์โดยสารส่ วนตัวและเดินทางกลับ
โดยทันท ี

4. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 4.1 ให้แจ้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย...เบอร์โทร.087-3036725 
รับทราบ 
 4.2 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาที่โรงเรียนเท่านั้น และไม่แวะสถานที่อ่ืน ๆ ระหว่างเส้นทางทั้งไป
และกลับ 
 4.3 เมื่อมาถึงโรงเรียน ให้นักเรียนพักคอยในรถยนต์ในจุดที่โรงเรียนก าหนด และไม่ให้ลงจากรถยนต์
โดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 
 4.4 ให้เจ้าหน้าที่น านักเรียนไปยังสถานที่จัดสอบโดยเฉพาะ 
 4.5 ขณะสอบให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นตลอดระยะเวลาในการท าข้อสอบ และปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
 4.6 เมื่อสอบเสร็จแต่ละรายวิชา ให้เจ้าหน้าที่น านักเรียนไปยังสถานที่พักคอย โดยไม่ไปในบริเวณที่
ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด และเมื่อสอบเสร็จทุกรายวิชาให้นักเรียนขึ้นรถยนต์โดยสารส่ วนตัวและเดินทางกลับ
โดยทันท ี
5. การรับ - ส่ง นักเรียน 
 โรงเรียนจัดเตรียมสถานที่รับ - ส่ง จุดพักคอย ส าหรับนักเรียนผู้เข้าสอบ และผู้ปกครองตามความ
เหมาะสมของโรงเรียน โดยค านึงถึงหลัก Social Distancing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูเ้ข้าสอบคัดเลือก 
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   เชียงราย 
 

วันที่.........  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ).......................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 

เมื่อวันที่     23        24     25    มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา ................. น. 

โดยวิธ ี      ชุดตรวจ ATK  ตรวจแบบ RT-PCR    อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 

สถานที่ตรวจ    ตรวจด้วยตนเอง  สถานพยาบาล (โปรดระบุ) ..................................................... 

 ผลการตรวจ    ไม่พบเชื้อ   พบเชื้อ 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการยืนยัน  
          
ลงชื่อผู้เข้าสอบ .......................................................   ลงชื่อผู้ปกครอง ...........................................................       
                 (..........................................................)                   (.............................................................) 
 
ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น   บิดา   มารดา   อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................. 
 
หมายเหตุ  กรณีตรวจด้วยตนเอง ให้แนบภาพถ่ายแสดงผลตรวจคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดยให้เขียน  
              รายละเอียดลงในชุดตรวจตามตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 

น าเอกสารนี้ยื่นที่จุดคัดกรองของโรงเรียน เพื่อขอรับอนุญาตให้เข้าสอบ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 

ชื่อ-สกุล /วันที่/เวลาในการตรวจ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 
ห้องสอบที่........รหสัประจ าตัวสอบ.............................. 


