
 

                                                5 เมษายน  2565 

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565  
         (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด  

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/550 
          ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
                   เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565  
                   (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)               จ านวน 1 ฉบับ 

      ตามหนังสือที ่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้โรงเรียน
คัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา) สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่  24 เมษายน 2565  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

      ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการประกาศรายชื่อ         
ผู้มีสิทธิ์สอบเรียบร้อยแล้ว โดยให้โรงเรียนด าเนินการพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 
2565 ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) และเพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. นักเรียนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เนื่องจากสนามสอบมีการจัดตั้ง                        
จุดคัดกรองนักเรียนทุกคนก่อนเข้าสนามสอบ ในกรณีที่นักเรียนมาถึงสนามสอบช้าและเริ่มท าการสอบช้ากว่า                  
ก าหนดเวลาสอบ เนื่องจากรอตรวจคัดกรอง กรรมการจะไม่อนุญาตให้นักเรียนมีเวลาสอบเพ่ิม และเมื่อเวลาสอบ              
ผ่านไป 15 นาที กรรมการจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ 
 2. นักเรียนควรนัดหมายกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดรับ - ส่ง ให้ชัดเจน โดยให้ผู้ปกครองรับ - ส่งนักเรียน                         
ที่หน้าประตูทางเข้าสนามสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าภายในสนามสอบ 
 3. นักเรียนทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ โดยนักเรียนที่จะเข้าภายใน                
สนามสอบได้ ต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส  ให้พักรอเป็นเวลา 10 นาที แล้วท าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอีกครั้ง หากมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซียส จะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบได้ แต่หากยังมีอุณหภูมิร่างกายเกิน กรรมการจะเป็นผู้พิจารณา 
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4.นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณสนามสอบ                     
โดยต้องคลุมตั้งแต่จมูกจนถึงคาง 
 5. นักเรียนที่ท าแบบทดสอบเสร็จก่อนเวลา ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ(ยกเว้นในกรณี
ที่จ าเป็น) 
 6. นักเรียนต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยเคร่งครัด ตลอดเวลาที่อยู่ภายใน
สนามสอบ 
 7. นักเรียนต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน พร้อมด้วยบัตรประจ าตัวสอบ                 
แล้วนั่งตามเลขประจ าตัวสอบ 
 8. ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และนาฬิกาที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้อง
สอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์สอทันที 
 9. ให้นักเรียนน าปากกา ส าหรับเขียนชื่อ – ชื่อสกุล  ดินสอด าเบอร์ 2 B และยางลบ ส าหรับระบาย
กระดาษค าตอบ 

ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการโดยเคร่งครัด 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

                                             
                                                                                    

                                                              (นายสมพร  พิลาสันต์)    
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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      ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565  

(รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 --------------------------------------------------------- 

      ดวยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ               
การเรียนรูสูสากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปดโอกาส                        
ใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก เปนการ                     
สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนร ูของผูเรียน โดยใชเวทีการแขงขันทางวิชาการเปนสื่อกลางในการสรางแรงจูงใจ                   
ใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางบรรยากาศทางวิชาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให เทาทัน
มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดสอบแขงขันทางวิชาการ                         
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันอาทิตยที ่24  เมษายน 2565 พรอมกันทั่วประเทศ  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดด าเนินการรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผูสมัครสอบแขงขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา) เรียบร้อยแลว  

    วิชาคณิ ตศาสตร  ระดับประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ                      
ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) จ านวน 50 คน  ณ  สนามสอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

    วิชาคณิ ตศาสตร ระดับ มัธยมศึกษา  รายชื่ อนั ก เรียนผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ                             
ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) จ านวน 20 คน  ณ  สนามสอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

    วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา  รายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ                       
ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) จ านวน 43 คน  ณ  สนามสอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                       

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก าหนดการด าเนินการจัดสอบแขงขัน
ทางวิชาการระดับ นานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ในวันอาทิตยที่                    
24 เมษายน 2565  โดยให้ผูเขาสอบรายงานตัว ณ หองสอบ เวลา 07.30 - 08.45 น. เริ่มสอบเวลา 
09.00 - 11.00 น. รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 

  
                            

                                                              (นายสมพร  พิลาสันต์)    
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

     
 


