
 
 
 
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

.................................................................... 

ผู้เข้าสอบจะต้องปฎิบัติตามระเบียบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
การพิจารณา ตรวจกระดาษคําตอบ หรือถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ ดังนี้ 

 การแต่งกาย 
          ชุดนักเรียนประจ ำสถำบันกำรศึกษำที่สังกัด 

 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

1.  หลักฐำนที่จะต้องน ำมำในวันสอบ 
1.1 ใบสมัคร ในส่วนที่ 1 ตำมท่ีผู้เข้ำสอบได้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูล เลขประจ ำตัวสอบ 

และเลขที่นั่งสอบ จำกเว็บไซต์ลงในใบสมัครส่วนที่ 1 ที่ผู้เข้ำสอบเก็บไว้เป็นหลักฐำนในกำร
เข้ำสอบ พร้อมแนบหลักฐำนกำรช ำระเงิน หรือ หลักฐำนกำรตรวจสอบเลขที่ประจ ำตัวสอบ 
และเลขท่ีนั่งสอบจำกระบบกำรรับสมัคร 

1.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือบัตรประจ ำตัวนักเรียน ซึ่งมี
รูปถ่ำยของผู้เข้ำสอบ (หากไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนําไปแสดงจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ) 

2.  กำรเข้ำสอบข้อเขียน ในวันอำทิตย์ที่  28   สิงหำคม  2565  ตำมรำยวิชำดังนี้ 
เวลา วิชา 

09.00 – 12.00 น. ชีววิทยำ/คณิตศำสตร์ 
13.00 – 16.00 น. เคมี/ฟิสิกส์/คอมพิวเตอร์ 

ณ ศูนย์สอบ สอวน. ประจ ำจังหวัดผู้เข้ำสอบสมัคร ดังนี้ 
                      จังหวัดกระบี่    คือ    โรงเรียนอ ำมำตย์พำนิชนุกูล 
                      จังหวัดตรัง      คือ   โรงเรียนวิเชียรมำตุ 
                      จังหวัดพังงำ    คือ    โรงเรียนดีบุกพังงำวิทยำยน 
                      จังหวัดภูเก็ต    คือ    โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย 
                      จังหวัดสงขลำ  คือ    โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย 

3.  ควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนกำรสอบไม่น้อยกว่ำ 45 นำที 



4.  เข้ำแถวเพ่ือเข้ำห้องสอบก่อนเวลำสอบ 10 นำทีและเข้ำสอบเฉพำะสำขำวิชำที่สมัครสอบ
เท่ำนั้น  

5.  ผู้เข้ำสอบใช้ปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน หรือหมึกสีด ำ ในกำรท ำข้อสอบอัตนัย และใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป   
ในกำรฝนขอ้สอบปรนัยลง กระดำษค ำตอบคอมพิวเตอร์ หำกไม่ปฏิบัติตำมท่ีระบุจะไม่พิจำรณำ
ตรวจให้คะแนน 

6.  อุปกรณ์ที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบได้แก่ ปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน หรือหมึกสีด ำ (ส ำหรับเขียน
ตอบ) ดินสอ 2B ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรใดๆ ไม่อนุญาต ให้น ำกระดำษทุก
ชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสำรทุกชนิดเข้ำห้องสอบ ผู้ที่น ำเข้ำห้องสอบจะถือ
ว่ำมีพฤติกรรมส่อทุจริตในกำรสอบ 

7.  ห้ำมขีดเขียนข้อควำมใด ๆ ในบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ ตำมตัวผู้เข้ำสอบ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผู้เข้ำ
สอบน ำติดตัวเข้ำมำสอบ มิฉะนั้นจะถือว่ำเป็นกำรทุจริตในกำรสอบ 

8.  ห้ำมยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนใด ๆ ในขณะที่ท ำสอบ 
9.  ถ้ำมีกำรทุจริตไม่ว่ำกรณีใด ๆ กรรมกำรคุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดำษค ำตอบ และจะไม่

พิจำรณำตรวจกระดำษค ำตอบ 
10. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องสอบหลังจำกเวลำก ำหนดเมื่อเริ่มสอบผ่ำนไปแล้ว 15 นาที   

และไม่อนุญำตให้ออกจำกห้องสอบ ภำยใน 1 ชั่วโมง นับจำกเวลำที่ก ำหนดเริ่มสอบ 
11. ห้ำมผู้เข้ำสอบส่งกระดำษค ำตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องกำรส่งให้ยกมือแจ้งต่อกรรมกำรคุมสอบ 

ห้ำมผู้เข้ำสอบ ออกจำกห้องสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบ จะได้เก็บกระดำษค ำตอบของผู้ เข้ำ
สอบนั้นไปจำกโต๊ะท่ีนั่งสอบเรียบร้อยแล้ว 

12. ห้ำมน ำข้อสอบออกจำกห้องสอบ 
13. กรณีผู้เข้ำสอบฝนรหัสในกระดำษค ำตอบไม่ถูกต้องจะไม่พิจำรณำตรวจกระดำษค ำตอบ 
14. กระดำษค ำตอบคอมพิวเตอร์และรหัสวิชำ ดังนี้ 
  -  วิชำคณิตศำสตร์  รหัสวิชำ 01 
  -  วิชำชีววิทยำ  รหัสวิชำ 02 
  -  วิชำคอมพิวเตอร์  รหัสวิชำ 04 
  -  วิชำเคมี   รหัสวิชำ 05 
  -  วิชำฟิสิกส์  รหัสวิชำ 06 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างกระดาษคําตอบ 

 สำมำรถเขยีนข้อควำมในช่องว่ำงได้ด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน หรือหมึกสีด ำ และส ำหรับกำรฝนในวงกลม
ด้วยดินสอ 2B ขึ้นไปเท่ำนั้น  

 ส ำหรับกระดำษค ำตอบ  
1.  ช่องเลขที่นั่งสอบให้เขียน และ ฝนเป็นเลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ 
2.  ช่องรหัสวิชำ ให้ฝน ตำมรหัสวิชำดังนี้ 
 -  วิชำคณิตศำสตร์  รหัสวิชำ 01 
 -  วิชำชวีวิทยำ  รหัสวิชำ 02 
 -  วิชำคอมพิวเตอร์  รหัสวิชำ 04 
 -  วิชำเคมี   รหัสวิชำ 05 
 -  วิชำฟิสิกส์  รหัสวิชำ 06 

 ตัวอย่ำงเช่น  นำยคิดดี  ท ำดี สอบวิชำคณิตศำสตร์ ห้องสอบ  521  โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย 
 เลขประจ ำตัวสอบ 59156   

โดยกรอกในใบกระดำษค ำตอบดังนี้ 
   1. เลขประจ ำตัวสอบ  59156  และ เลขรหัสวิชำคณิตศาสตร์  คือ 01  
 
 

   2. ให้ฝนตัวเลขในช่องวงกลม 000005915601 

 

     5 9 1 5 6 0 1 

- เลขที่นั่งสอบ ที่ระบุใน

กระดาษค าตอบ ให้ผู้เข้า

สอบใส่เลขประจ าตัวสอบ

และฝน 00000 ในช่องว่าง

ที่เหลือจากดา้นซ้าย 

- รหัสวิชา ให้ระบุตามรหสั

วิชาที่เข้าสอบ 

- หัวข้อ “ท าข้อสอบชุดที”่ 

ให้เว้นว่างไว้ไมต่้องระบุชุด

ข้อสอบ 


