
แนวทางการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
********************************* 

จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง ๑๔ จังหวัด 
และ 

จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง ๕๔ จังหวัด 



      หากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงอย่างไร  ทางโรงเรียนจะด าเนินการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้ทราบอีกครั้ง  และให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ท่ีเว็บไซต์ 
www.triamudom.ac.th 

จังหวัดพ้ืนท่ีเฝ้าระวังสูง ๑๔ จังหวัด และ  จังหวัดพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง ๕๔ จังหวัด 
************************* 

๑) คัดกรองนักเรียนแยกเป็นพิเศษ จัดห้องสอบท่ีอาคาร ฮอลล์ ๕ – ฮอลล์ ๘ 
๒) แยกกลุ่มนักเรียนออกเป็นจังหวัดพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง และจังหวัดพื้นท่ีเฝ้าระวัง 
๓) แยกตามแผนการเรียนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 

๓.๑) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
๓.๒) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษา 
๓.๓) แผนการเรียน ภาษา – ภาษา 

๔) ก าหนดเวลาสอบจากเดิม ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.ให้เหลือเวลาสอบเพียง ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
๕) ให้นักเรียนเข้าสอบครั้งเดียวจนเสร็จส้ิน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ โดยโรงเรียนมีบริการอาหารว่าง 

 ให้แก่นักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบในช่วงเวลาพักท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อลดการสัมผัสและรวมกลุ่มกันของนักเรียน 
    และเป็นการควบคุมพื้นท่ีเขตจังหวัดพื้นท่ีเฝ้าระวังสูงและจังหวัดพื้นท่ีเฝ้าระวัง 
๖) เมื่อเสร็จส้ินการสอบจะมีการจัดระเบียบจ านวนผู้เข้าสอบ ให้ออกจากห้องสอบอย่างเป็นระเบียบตามมาตรการ 

 การควบคุมเว้นระยะห่าง โดยมีการเปิดประตูให้ออกจากสนามสอบ  อาคารฮอลล์ ๕ – ฮอลล์ ๘ 
๗) มีแผนผังแสดงการเดินทางเข้าห้องสอบ และออกจากห้องสอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้นักเรียนไปสัมผัสหรือรวมกลุ่ม 
   เฉพาะกับจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 
๘) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุกฮอลล์ทุกกลุ่ม และท าความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
    ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่นักเรียนผู้เข้าสอบจากจังหวัดพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง และจังหวัดพื้นท่ีเฝ้าระวัง 
๙) มีอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิ และบริการหน้ากากอนามัยส ารองแก่นักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบ 
๑๐) ก าหนดจุดคัดกรองอย่างเข้มข้นบริเวณทางเข้าอาคารสนามสอบ บริเวณภายนอกของอาคาร บริเวณประตูอาคาร 

 บริเวณประตูก่อนเข้าห้องสอบอาคาร ฮอลล์ ๕ – ฮอลล์ ๘ 
๑๐.๑) วัดอุณหภูมินักเรียนทุกคน และเจ้าหน้าท่ีกรรมการผู้ก ากับการสอบทุกคน 
๑๐.๒) ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาการสอบและการปฏิบัติหน้าท่ี 
๑๐.๓) มีห้องฉุกเฉินและกองอ านวยการการดูแลแก้ไขปัญหาตลอดการจัดสอบ 

        ๑๑) จัดทีมแพทย์  พยาบาล จากโรงพยาบาลท่ีมี ช่ือเสียงท่ี เป็น ท่ียอมรับ และเจ้าหน้ าท่ีพยาบาลของโรงเรียน 
               ดูแลให้ค าปรึกษาและวินิจฉัยส่ังการกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมปฏิบัติการ 

 ณ อาคาร ฮอลล์ ๕ – ฮอลล์ ๘ 
 ๑๒) มีห้องพยาบาลเพื่อบริการโดยเฉพาะตามอาคารท่ีเป็นสนามสอบ ณ อาคาร ฮอลล์ ๕ – ฮอลล์ ๘ 
 ๑๓) จัดเตรียมรถพยาบาลส ารองเพื่อการส่งต่อโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ในพื้นท่ี 

        ๑๔) มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และเจ้าหน้าท่ี บุคคลภายนอก ในการให้ความร่วมมือ 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 



แนวทางการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
********************************* 

จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : 
จังหวัดสมุทรสาคร 



      หากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงอย่างไร  ทางโรงเรียนจะด าเนินการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้ทราบอีกครั้ง  และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเว็บไซต์ 
www.triamudom.ac.th 

จังหวัดท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : จังหวัดสมุทรสาคร 
************************* 

๑) คัดกรองนักเรียนแยกเป็นพิเศษ จัดเป็น ๑ ห้องสอบ เตรียมห้อง SP ๑๑๓ – ๑๑๔ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ช้ัน ๑ 
     ซึ่งมีระบบปรับอากาศแยกส่วน มีทางออกเฉพาะ 
๒) แยกกลุ่มนักเรียนออกเป็นจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
๓) แยกตามแผนการเรียนนักเรียนท่ีเข้าสอบเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร 

๓.๑) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
๓.๒) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษา 
๓.๓) แผนการเรียน ภาษา – ภาษา 

๔) ก าหนดเวลาสอบ จากเดิม ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้เหลือเวลาสอบ ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
๕) ให้นักเรียนเข้าสอบครั้งเดียวจนเสร็จส้ิน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ โดยโรงเรียนมีบริการอาหารว่าง 
    ให้แก่นักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบในช่วงเวลาพักท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อลดการสัมผัสและรวมกลุ่มกัน 
๖) การออกจากห้องสอบ จะแยกประตูทางออกโดยเฉพาะส าหรับนักเรียนจากจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
    เพื่อให้นักเรียนออกจากสนามสอบเป็นระเบียบ มีระยะห่าง ไม่เกี่ยวข้องกับนกัเรียนกลุ่มอื่นๆ ท่ีเข้าสอบ 
๗) มีแผนผังแสดงการเดินทางเข้าห้องสอบเฉพาะจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  และออกจากห้องสอบอย่างชัดเจน 
    เพื่อไม่ให้นักเรียนไปสัมผัสหรือรวมกลุ่ม 
๘) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุกฮอลล์ทุกกลุ่ม และท าความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

     ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่นกัเรียนผู้เข้าสอบจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
๙) มีอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิ และบริการหน้ากากอนามัยส ารองแก่นักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบ ส าหรับจังหวัดพื้นท่ี 
    ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
๑๐) ก าหนดจุดคัดกรองอย่างเข้มข้นบริเวณทางเข้าอาคารสนามสอบ บริเวณภายนอกของอาคาร บริเวณประตูอาคาร 
     บริเวณประตูก่อนเข้าห้องสอบ 

๑๐.๑) วัดอุณหภูมินักเรียนทุกคน และเจ้าหน้าท่ีกรรมการผู้ก ากับการสอบทุกคน 
๑๐.๒) ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาการสอบและการปฏิบัติหน้าท่ี 
๑๐.๓) มีห้องฉุกเฉินและกองอ านวยการการดูแลแก้ไขปัญหาตลอดการจัดสอบ 

        ๑๑) ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลท่ีมี ช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับ และเจ้าหน้าท่ีพยาบาลของโรงเรียนดูแล 
 ให้ค าปรึกษาและวินิจฉัยส่ังการกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมปฏิบัติการ 

        ควบคุมดูแล 
 ๑๒) มีห้องพยาบาลเพื่อบริการโดยเฉพาะในอาคารท่ีเป็นสนามสอบของนักเรียนจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
 ๑๓) จัดเตรียมรถพยาบาลส ารองเพื่อการส่งต่อโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ในพื้นท่ี 

        ๑๔) มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู  และเจ้าหน้าท่ี บุคคลภายนอกในการให้ความร่วมมือ 
 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 



แนวทางการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
********************************* 

    จังหวัดพื้นที่ควบคุม :  
  กรุงเทพมหานคร   ตาก  นครปฐม  นนทบรุ ี
 ปทุมธานี   ราชบุรี   สมุทรปราการ   สมุทรสงคราม 



      หากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงอย่างไร  ทางโรงเรียนจะด าเนินการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้ทราบอีกครั้ง  และให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ท่ีเว็บไซต์ 
www.triamudom.ac.th 

จังหวัดพ้ืนท่ีควบคุม : กรงุเทพมหานคร  ตาก  นครปฐม  นนทบุรี 
        ปทุมธานี  ราชบุรี  สมทุรปราการ  สมทุรสงคราม 
************************* 

๑) คัดกรองนักเรียนแยกเป็นพิเศษ จัดห้องสอบท่ีอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ ๔ 
๒) แยกกลุ่มนักเรียนออกเป็นจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 
๓) แยกตามแผนการเรียนนักเรียนท่ีเข้าสอบจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 

๓.๑) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
๓.๒) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษา 
๓.๓) แผนการเรียน ภาษา – ภาษา 

 ๔) ก าหนดเวลาสอบ จากเดิม ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้เหลือเวลาสอบ ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
 ๕) ให้นักเรียนเข้าสอบครั้งเดียวจนเสร็จส้ิน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ โดยโรงเรียนมีบริการอาหารว่าง 

 ให้แก่นักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบในช่วงเวลาพักท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อลดการสัมผัสและรวมกลุ่มกันของนักเรียน 
    และเป็นการควบคุมพื้นท่ีเขตจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 
 ๖) เมื่อเสร็จส้ินการสอบจะมีการจัดระเบียบจ านวนผู้เข้าสอบ ให้ออกจากห้องสอบอย่างเป็นระเบียบตามมาตรการ 

 การควบคุม เว้นระยะห่าง เปิดประตูให้ออกจากสนามสอบอาคาร อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ ๔ 
 ๗) มีแผนผังแสดงการเดินทางเข้าห้องสอบ และออกจากห้องสอบอย่างชัดเจน เฉพาะจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 
    เพื่อไม่ใหน้ักเรียนไปสัมผัสหรือรวมกลุ่มกัน 
 ๘) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุกฮอลล์ทุกกลุ่ม และท าความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
      ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่นักเรียนผู้เข้าสอบจากจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 
 ๙) มีอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิ และบริการหน้ากากอนามัยส ารองแก่นักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบส าหรับจังหวัดพื้นท่ีควบคุม 
 ๑๐) ก าหนดจุดคัดกรองอย่างเข้มข้น บริเวณทางเข้าอาคารสนามสอบบริเวณภายนอกของอาคาร บริเวณประตูอาคาร 

 บริเวณประตูก่อนเข้าห้องสอบอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ ๔ 
๑๐.๑) วัดอุณหภูมินักเรียนทุกคน และเจ้าหน้าท่ีกรรมการผู้ก ากับการสอบทุกคน 
๑๐.๒) ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาการสอบและการปฏิบัติหน้าท่ี 
๑๐.๓) มีห้องฉุกเฉินและกองอ านวยการการดูแลแก้ไขปัญหาตลอดการจัดสอบ 

        ๑๑ ) จัดทีมแพทย์  พยาบาล จากโรงพยาบาลท่ีมี ช่ื อเสียงท่ี เป็นท่ียอมรับ และเจ้าหน้ าท่ีพยาบาลของโรงเรียน 
                ดูแลให้ค าปรึกษาและวินิจฉัยส่ังการกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมปฏิบัติการ 

        ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ ๔ 
 ๑๒) มีห้องพยาบาลเพื่อบริการโดยเฉพาะ ณ อาคารท่ีเป็นสนามสอบอาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ ๔  
 ๑๓) จัดเตรียมรถพยาบาลส ารองเพื่อการส่งต่อโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ในพื้นท่ี 

        ๑๔) มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และเจ้าหน้า ท่ีบุคคลภายนอก ในการให้ความร่วมมือ 
 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 


