
 
ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

.................................................................... 
ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการ

พิจารณา ตรวจกระดาษคําตอบ หรือถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ ดังนี้ 

 การแต่งกาย 
          ชุดนักเรียนประจําสถาบันการศึกษาที่สังกัด กรณีไม่ได้เรียนในสถานศึกษา ให้แต่งชุดสุภาพ (ผู้หญิงใส่
เสื้อสีขาว กระโปรงดําหรือกรมท่า ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตขาว กางเกงดํา หรือกรมท่า) 

 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
1.  หลักฐานที่จะต้องนํามาในวันสอบ 

1.1 ใบสมัคร ในส่วนที่ 1 (ใบแจ้งยอดการชําระเงิน ส่วนที่ 1 สําหรับผู้สมัคร) ผู้สมัครกรอก
ข้อมูล เลขประจําตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ จากเว็บไซต์ การตรวจสอบสถานะการชําระเงินและ เลขที่
นั่งสอบ ลงในใบสมัครส่วนที่ 1  พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน (กรณีท่ีโรงเรียนเก็บหลักฐานการ
ชําระเงินของผู้สมัครไว้ หรือผู้สมัครทําหาย ผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานรายละเอียดที่ปรากฏเลขท่ีนั่ง
สอบ โดยพิมพ์ออกมาจาก  ระบบการตรวจสอบสถานการณ์ชําระเงิน และเลขท่ีนั่งสอบ ที่เว็บ 
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/checkpayandsearchexam_checkexam.asp   
( หากผู้สมัครมีสอบ 2 วิชา จะต้องพิมพ์ออกมาในแต่ละวิชา) 

1.2  บัตรประจําตัวประชาชน ที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจําตัวนักเรียน ซึ่งมีรูปถ่าย
ของผู้สมัคร (หากไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนําไปแสดงจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ) 

1.3  หลักฐานใบรายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ATK ซ่ึงตรวจในระหว่าง
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์  2565  โดยจะต้องมีการเซ็นรับรองจากผู้ตรวจ เป็นลายลักษณ์อักษร มาแสดง
ต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มีใบรับรองผลการตรวจ ATK จะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
สอบ  (หากผู้สมัคร มีสอบ 2 วิชา สามารถทําสําเนาได้) 

2.  การเข้าสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2565  ตามรายวิชาดังนี้ 
เวลา วิชา 

09.00 – 12.00 น. ชีววิทยา/คณิตศาสตร์ 
13.00 – 16.00 น. เคมี/ฟิสิกส์/คอมพิวเตอร์ 

ณ ศูนย์สอบสอวน. ประจําจังหวัดที่ตนสมัคร ดังนี้ 
                      จังหวัดกระบี่    คือ    โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล 
                      จังหวัดตรัง      คือ   โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/checkpayandsearchexam_checkexam.asp


                      จังหวัดพังงา    คือ    โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
                      จังหวัดภูเก็ต    คือ    โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
                      จังหวัดสงขลา  คือ    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

3.  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที 
4.  เข้าแถวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาทีและเข้าสอบเฉพาะวิชาที่สมัครสอบ  
5.  ผู้เข้าสอบใช้ปากกาหมึกสีน้ําเงิน หรือสีดํา ในการทําข้อสอบอัตนัย และใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป ในการฝน

ข้อสอบปรนัยลง กระดาษคําตอบคอมพิวเตอร์ หากไม่ปฏิบัติตามที่ระบุจะไม่พิจารณาตรวจให้คะแนน 
6.  อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้แก่ ปากกาหมึกดํา หรือหมึกน้ําเงิน (สําหรับเขียนตอบ) ดินสอ 

2B ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรใดๆ  
    ไม่อนุญาต ให้นํากระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้า ห้องสอบ ผู้ที่

นําเข้าห้องสอบจะถือว่ามีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบ 
7.  ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ในบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ ตามตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนําติด

ตัวเข้ามาสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ 
8.  ห้ามยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนใด ๆ ในขณะที่การสอบ 
9.  ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคําตอบ และจะไม่พิจารณา ตรวจ

กระดาษคําตอบ 
10.  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเขา้ห้องสอบหลังจากเวลากําหนดเมื่อเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาต

ให้ออกจากห้องสอบ ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบ 
11. ห้ามผู้เข้าสอบส่งกระดาษคําตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งต่อกรรมการคุมสอบ และขณะ

หมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบ จะได้เก็บกระดาษคําตอบของผู้สอบ
นั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว 

12. ห้ามนําข้อสอบออกจากห้องสอบ 
13. กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสในกระดาษคําตอบไม่ถูกต้องจะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบ 
14. กระดาษคําตอบคอมพิวเตอร์และรหัสวิชา ดังนี้ 

 -  วิชาชวีวิทยา    รหัสวิชา 01 
 -  วิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา 02 
 -  วิชาคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 04 
 -  วิชาเคมี   รหัสวิชา 05 
 -  วิชาฟิสิกส์    รหัสวิชา 06 

 



ตัวอย่างกระดาษคําตอบ 

 สามารถเขียนข้อความในช่องว่างได้ด้วยปากกา สีน้ําเงิน หรือ ดํา และสําหรับการฝนในวงกลมด้วยดินสอ 2B ขึ้น
ไปเท่านัน้  

 สําหรับกระดาษคําตอบ  
1.  ช่องเลขที่นั่งสอบให้เขียน และ ฝนเป็นเลขประจําตัวผู้สอบ 
2.  ช่องรหัสวิชา ให้ฝน ตามรหัสวิชาดังนี้ 
 -  วิชาชวีวิทยา    รหัสวิชา 01 
 -  วิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา 02 
 -  วิชาคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 04 
 -  วิชาเคมี   รหัสวิชา 05 
 -  วิชาฟิสิกส์    รหัสวิชา 06 

 ตัวอย่างเช่น  นายคิดดี  ทําดี สอบวิชาชีววิทยา ห้องสอบ  521  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
 เลขประจําตัวสอบ 59156   

โดยกรอกในใบกระดาษคําตอบดังนี้ 
   1. เลขประจําตัวสอบ  59156  และ เลขรหัสวิชาชีววิทยา  คือ 01  
 
 

   2. ให้ฝนตัวเลขในช่องวงกลม 000005915601 

 

     5 9 1 5 6 0 1 


