
 

 ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566   

(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ รอบสอง ระดับประเทศ/ รอบสาม ระดับนานาชาติ) 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ (ศูนย์สอบ) รอบสาม ระดับนานาชาติ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ 
     ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 

ธันวาคม 
2565 

เป็นต้นไป 

สพฐ./ 
สพป./สพม./ 

โรงเรียน 

1. ประสาน สพป./สพม.เครือข่าย 
   ตรวจสอบจำนวนนักเรียน 
   เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ   
   ระดับนานาชาติ   
   (รอบสอง ระดับประเทศ)  
   และข้อมูลการขอย้ายสนามสอบ 

ภายในวันที่  
8 มีนาคม 

2566 

ศูนย์สอบ/ 
สพป.

เครือข่าย/ 
สพม.เครือข่าย 

1. จัดค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์ 
   การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อม 
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทาง 
   วิชาการ ระดับนานาชาต ิ  
   ประจำปี พ.ศ. 2566 

มิถุนายน-
พฤศจิกายน 

2566 

สพฐ. 

2.  รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
     ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
     ทางระบบออนไลน์ 
 
 

ระหว่างวันที่ 19 
ธันวาคม 2565 - 

20 
มกราคม 
2566 

 
สพป./สพม./ 

โรงเรียน 
 

2. สพป./สพม.ศูนย์สอบต้นทาง  
   ประสานส่งรายชื่อนักเรียน 
   ที่ขอย้ายสนามสอบไป สพป./สพ
ม.   
   ศูนย์สอบปลายทาง     

ภายใน 
10 มีนาคม 

2566 

ศูนย์สอบ 2. นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
    ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
    ประจำปี พ.ศ. 2566 
     - IMC : EMIC 2023 
     - IMC : WYMIC 2023 

กรกฎาคม -
พฤศจิกายน  

2566  

สพฐ. 

3.  โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน  
    หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
 

ระหว่างวันที่ 21 
- 24 

มกราคม2566 

 
สพป./สพม./ 

โรงเรียน 

3  จัดห้องสอบ ประสานสนามสอบ     
    และบริหารจัดการข้อมูล
นักเรียน 
    เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ  
    ระดับนานาชาติ  
    (รอบสอง ระดับประเทศ)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ภายในวันที่  
17 มีนาคม 

2566 

ศูนย์สอบ      - IMSO 2023 

     - WIZMIC 2023 
 

  

4.  บริหารจัดการข้อมูลนักเรียน 
     เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ 
     ระดับนานาชาติ  
     (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
     จัดห้องสอบ ประสานสนามสอบ 

ระหว่างวันที่ 
25 - 31         

มกราคม 2566 
 

สพป./สพม. 
 

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
    แข่งขันทางวิชาการ   
    ระดับนานาชาติ   
    (รอบสอง  ระดับประเทศ 

ภายในวันที่ 17 
มีนาคม 2566 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

     
 
 
 
 
 

  



 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ (ศูนย์สอบ) รอบสาม ระดับนานาชาติ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
      แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
      (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

ภายในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 

2566 

สพป./สพม 5.  โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์บัตร 
    ประจำตัวสอบของนักเรียน 

ระหว่างวันที่  
17 มีนาคม -   
 1 เมษายน 

2566 

โรงเรียนและ
นักเรียน 

   

6.   โรงเรียน/นักเรียน 
     พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียน 

ระหว่างวันที่ 1 - 
18 กุมภาพันธ์

2566 

โรงเรียนและ
นักเรียน 

6.  รับแบบทดสอบการแข่งขันทาง 
    วิชาการ ระดับนานาชาติ   
    (รอบสอง ระดับประเทศ) 

ภายในวันที่ 30 
มีนาคม 2566 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

 

   

7.   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
     จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
     ประจำปี พ.ศ. 2566  
     (รอบแรก  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  

ภายในวันที่ 3 
กุมภาพันธ ์2566 

 
สพป./สพม. 

 

7.  จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ 
    ระดับนานาชาติ   
    (รอบสอง  ระดับประเทศ)  
    และจัดส่งเอกสารให้ สพฐ 
    7.1 กระดาษคำตอบ 
    7.2 สำเนาบัญชีลงลายมือชื่อ 
          นกัเรียนผู้เข้าสอบบรรจุ 
         ในซองกระดาษคำตอบ  
         ทุกห้องสอบ ทุกวิชา  
         จำนวน 1 ชุด  
    7.3 สำเนาบัญชีลงลายมือชื่อ 
         นักเรียนผู้เข้าสอบรวม 
         ทุกห้องสอบ แยกแต่ละวิชา  
         จำนวน 1 ชุด 

วันเสารท์ี่ 1 
เมษายน 2566 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

   

8.   รับต้นฉบับแบบทดสอบการแข่งขัน 
      ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
      (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
      เพื่อจัดทำสำเนาตามจำนวนนักเรียน 
      ที่สมัครสอบ 

ภายในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์2566 

สพฐ./สพป./
สพม. 

8.  รายงานผลการจัดสอบแข่งขัน 
     ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
     (รอบสอง  ระดับประเทศ)  
     ทางระบบออนไลน์ 

ภายในวันที่ 
 7 เมษายน 

2566 

ศูนย์สอบ/
สพฐ. 

   



 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ (ศูนย์สอบ) รอบสาม ระดับนานาชาติ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9.   จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ  
      ระดับนานาชาติ    
      (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

วันเสารท์ี่  
18 กุมภาพันธ์

2566 

สพป./สพม 9.  ประกาศผลการแข่งขันทาง 
     วิชาการ ระดับนานาชาติ 
     9.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัล 
          การแข่งขันทางวิชาการ  
          ระดับนานาชาติ 
          (รอบสอง ระดับประเทศ) 
     9.2 นักเรียนที่ได้รับการ 
          คัดเลือกเป็นผู้แทน 
          นักเรียนไทยเข้าร่วม 
          การแข่งขัน ระดับ
นานาชาต ิ  

ภายใน 
วันที่ 30 

เมษายน 2566 

ศูนย์สอบ /
สพฐ. 

   

10.   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ 
       ระดับนานาชาติ   
       10.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 
              ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
                (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา)      
       10.2 นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  
              ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
              (รอบสอง  ระดับประเทศ) 

วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 

2566 

สพป./สพม. 10. โรงเรียน/นักเรียน พิมพ์เกียรติ
บัตร 
     รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ 
     ระดับนานาชาติ  
     (รองสอง ระดับประเทศ) 
     จากระบบออนไลน์ 

วันที่ 8 
พฤษภาคม 

2566 
เป็นต้นไป 

โรงเรียน/
นักเรียน 

 

   

11.   โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตร 
      รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ  
       ระดับนานาชาต ิ 
       (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
       จากระบบออนไลน์ 

วันที่ 6 มีนาคม 
2566  

เป็นต้นไป 

โรงเรียน /
นักเรียน 

      

12.   โรงเรียนประสานนักเรียนเพื่อยืนยัน   
       การเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ   
       ระดับนานาชาต ิ
        (รอบสอง ระดับประเทศ)   
        

ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ-์ 

6 มีนาคม2566 

โรงเรียน / 
สพป./สพม. 

      

 

 

 



 

 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ (ศูนย์สอบ) รอบสาม ระดับนานาชาติ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13.  โรงเรียนส่งคำร้องขอย้ายสนามสอบ  
      (ถ้ามี) ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระหว่างวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ – 6 
มีนาคม2566 

โรงเรียน .       

14.   เขตพื้นที่การศึกษายืนยันและส่งข้อมูล 
       จำนวนนักเรียน เข้าสอบแข่งขันทาง
วิชาการ   
       ระดับนานาชาต ิ(รอบสอง ระดับประเทศ)   
       และข้อมูลการขอย้ายสนามสอบให้ศูนย์
สอบ 

ภายในวันที่  
8 มีนาคม 
 2566 

สพป./สพม.       

15.   รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ  
       ระดับนานาชาต ิ(รอบแรก ระดับ 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา) ทางระบบออนไลน์ 

ภายในวันที่ 15  
มีนาคม 
2566 

สพป./สพม.       

 


