คู่มือ
การดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
เพื่ อเข้าเป็ น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี

4

ของ
(1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(3) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแ ลของมหาวิทยาลัยฯ
(โครงการ วมว.)
(4) สถาบันโคเซ็น มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
(5) สถาบันโคเซ็น สจล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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คําชี้แจง
การดําเนิ นการสอบและการปฏิบต
ั ใิ นแต่ละสนามสอบทัง้
ส่วนกลางและส่วนภูมภ
ิ าค จะต ้องปฏิบต
ั เิ หมือนกันให ้ได ้มาตรฐานและ
้
มีประสิทธิภาพ จึงขอชีแจงให
้ดําเนิ นการ ดังนี ้
้ วนกลางและส่วนภูมภ
1. ขอให ้สนามสอบแต่ละสนามสอบทังส่
ิ าค
่ าความเข ้าใจคูม
จัดประชุมกรรมการดําเนิ นการสอบเพือทํ
่ อ
ื การ
ดําเนิ นการสอบฯ ให ้ช ัดเจนก่อนดําเนิ นการสอบ
2. ขอให ้กรรมการแต่ละท่านศึกษาคู่มอ
ื การดําเนิ นการสอบฯ และ
่
ทําความเข ้าใจ บทบาทหน้าทีตนให
้ช ัดเจน และปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
อย่างเคร่งคร ัด
่ อยู
่ ่
3. หากมีปัญหาหรือความขัดข ้องในทางปฏิบต
ั แิ ละเป็ นสิงที
่ าหนดในคูม
นอกเหนื อจากทีกํ
่ อ
ื การดําเนิ นการสอบฯ
่ ้องการการตัดสินใจ ให ้เสนอประธานสนามสอบเป็ น
ซึงต
ผูพ
้ จิ ารณา
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1. ตารางสอบ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
สอบวันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เวลา

วิชาที่สอบ

09.00 - 11.30 น.

วิชาคณิตศาสตร

13.00 - 15.30 น.

วิชาวิทยาศาสตร

ครอบคลุมเนื้อหา
ตามสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตามสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

2. บทบาทและหน้า ที่ของประธานกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือ ก
สนามสอบส่วนกลาง
สนามสอบสว นกลาง หมายถึง สนามสอบที ่อ ยู ใ นเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑลที ่ม ีผู
ประสานงานของโรงเรีย นมหิด ลวิท ยานุส รณ ประกอบดว ย โรงเรีย นมหิด ลวิท ยานุส รณ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา ธนบุร ี โรงเรีย นสวนกุห ลาบวิท ยาลัย รัง สิต โรงเรีย นมัธ ยมวัด ธาตุท อง
และโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
2.1 ก่อนการสอบ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ที่ทํางานใน
ระดั บ สนามสอบ รวมทั้ ง เจ า หน า ที่ ที่ เกี่ ย วข อ งตามหลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดจํ า นวนผู ป ฏิ บั ติ ง านและ
อัตราคาตอบแทน แจงตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. เตรี ย มความพร อ มก อ นการจั ด สอบเกี่ ย วกั บ สถานที่ ส อบ ห อ งสอบ การประชาสั ม พั น ธ ก ารสอบ
การติดประกาศแผนผังสถานที่สอบ ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ
3. รอรั บ ข อ สอบ – กระดาษคํ า ตอบและชุ ด อุ ป กรณ การสอบ จากโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ในวั น ที่ 15 พฤศจิก ายน 2562 พรอมทั้ งประสานกับ ผู ป ระสานงานจากโรงเรีย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
เกี่ยวกับเอกสารและอุปกรณการจัดสอบ
4. จัดเตรียมสถานที่สาํ หรับเก็บรักษาขอสอบ-กระดาษคําตอบ ชุดอุปกรณการสอบกอนการสอบใหอยูใน
สถานทีป่ ลอดภัย
5. รับ ขอ สอบ – กระดาษคํ า ตอบและชุด อุป กรณก ารสอบและเอกสารเกี ่ย วกับ การจัด สอบจาก
ผู ป ระสานงานของโรงเรีย นมหิด ลวิท ยานุส รณ และจัด เก็บ รัก ษาขอ สอบใหอ ยู ในสถานที ่ป ลอดภัย
กอนที่จะดําเนินการสอบ
หมายเหตุ : ประธานสนามสอบ / ผูประสานงานสนามสอบ / ผูท ี่ประธานสนามสอบมอบหมาย
ใหรอรับขอสอบ ในวันศุกรที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กอนเวลา 15.00 น. โดยเตรียมบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรขาราชการเพื่อแสดงตนดวย - 3 -

2.2 วัน สอบ (วัน อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562)
1. ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบใหมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปรงใส ตามแนวปฏิบัติในคูมือ
การดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
2. กํากับใหกรรมการกลางแจกกลองขอสอบและชุดอุปกรณการสอบใหกรรมการคุมสอบ ตรงกับหองสอบ

3. กํากับใหกรรมการคุมสอบแจกขอสอบ-กระดาษคําตอบใหตรงกับเลขที่นั่งสอบของผูเขาสอบ ตามแนวทาง
การจัดผังหองสอบ ในหนา 11
4. กํ า กั บ ให ก รรมการคุ ม สอบ ตรวจดู ห ลั ก ฐานก อ นเข า ห อ งสอบ คื อ (1) บั ต รประจํ า ตั ว ผู เข า สอบ
(ซึ่ งจะไม มี ล ายเซ็ น ผู อ อกบั ต รเนื่ องจากเป น การสั่ ง พิ ม พ ผ า นระบบออนไลน ด ว ยตั ว นั ก เรี ย นเอง) และ
(2) บั ต รประจําตั วประชาชนหรือบั ต รประจํ าตั วนั กเรีย น หรือบั ต รอื่น ที่ ออกโดยทางราชการที่ มี รูป ถา ย
โดยใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบรูปถายในบัตรทั้ง 2 ฉบับ กับผูเขาสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน
5. กํากับใหผูปฏิบัติงานในสนามสอบปฏิบัติตาม ระเบียบการเขาหองสอบ อยางเครงครัดและสอดสอง
การทุจริตในการสอบอยางเขมงวด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระเบียบการเขาหองสอบ
ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ (ดูหมายเหตุ)
ผูเขาสอบมาสายเกิน 30 นาที ไมมสี ิทธิ์สอบ (ดูหมายเหตุ)
ผูเขาสอบไมมีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย
หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย) ไมมีสิทธิส์ อบ (ดูหมายเหตุ)
ผูเขาสอบไมมีเลขประจําตัวผูเขาสอบ ไมมีสิทธิส์ อบ
หามผูเขาสอบนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารใด ๆ ทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด
อนุญาตใหผูเขาสอบนํานาฬิกาขอมือแบบเข็มที่ใชดูเวลาเทานัน้ เขาหองสอบ หามนํานาฬิกา
ระบบดิจิทัลเขาหองสอบ
หามมิใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนเวลา 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผูมาผิดสนามสอบ (ตามขอ 1) หรือมาถึงหองสอบสายเกิน 30 นาที (ตามขอ 2) โดยมีเหตุ
สุดวิสัย เลี่ยงไมได หรือไมมีหลักฐานแสดงตน (ตามขอ 3) แตมีครูที่เคยสอนยืนยันตัวตนหรือ
ผูปกครองสามารถนําหลักฐานแสดงตนมายื่นกอนสอบเสร็จ อาจเขาหองสอบได หากไดรับ
อนุญาตจากประธานสนามสอบตามแบบฟอรม มวส.2
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2.3 หลังเสร็จสิ้น การสอบทุกวิชา
1. สงมอบกลองขอสอบและกลองกระดาษคําตอบทัง้ 2 รายวิชา ตามจํานวนที่รายงานในแบบฟอรม
มวส. 1 ใหกับผูประสานงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

2. ประสานกั บ ผู ป ระสานงานของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ า ยค า ตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบและเจาหนาที่ที่ทํางานใน
ระดับสนามสอบ
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3. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการดําเนิน การสอบคัดเลือก
สนามสอบส่วนภูมิภาค
สนามสอบสวนภูมิภาค หมายถึง สนามสอบในแตละจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด รวมสนามสอบสวน
ภูมิภาคจํานวนทั้งสิ้น 77 สนามสอบ
3.1 ก่อนการสอบ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ที่ทํางานใน
ระดั บ สนามสอบ รวมทั้ ง เจ า หน า ที่ ที่ เกี่ ย วข อ ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดจํ า นวนผู ป ฏิ บั ติ ง านและ
อัตราคาตอบแทน แจงตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

2. เตรี ย มความพร อ มก อ นการจั ด สอบเกี่ ย วกั บ สถานที่ ส อบ ห อ งสอบ การประชาสั ม พั น ธ ก ารสอบ
การติดประกาศแผนผังสถานที่สอบ ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ

3. รอรับ ขอ สอบ – กระดาษคํ า ตอบและชุด อุป กรณก ารสอบ จากโรงเรีย นมหิด ลวิท ยานุส รณ
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พรอมทั้งเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบและอุปกรณการจัดสอบ

4. จัดเตรียมสถานที่สาํ หรับเก็บรักษาขอสอบ กระดาษคําตอบและชุดอุปกรณการสอบกอนการสอบ
ใหอยูในสถานที่ปลอดภัย

5. รับขอสอบ - กระดาษคําตอบและชุดอุปกรณการสอบจากผูป ระสานงานหรือเจาหนาที่ขนสงที่ไดรับ
มอบหมายและจัดเก็บรักษาขอสอบใหอยูในสถานที่ทปี่ ลอดภัยกอนที่จะดําเนินการสอบ
หมายเหตุ : ประธานสนามสอบ / ผูประสานงานสนามสอบ / ผูท ี่ประธานสนามสอบมอบหมาย
ใหรอรับขอสอบ ในวันศุกรที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กอนเวลา 15.00 น. โดยเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการเพื่อแสดงตนดวย
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3.2 วันสอบ (วัน อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562)
1. ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบใหมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปรงใส ตามแนวปฏิบัติในคูม ือ
การดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563

2. กํากับใหกรรมการกลางแจกกลองขอสอบและชุดอุปกรณการสอบใหกรรมการคุมสอบ ตรงกับหองสอบ
3. กํ า กับ ใหก รรมการคุม สอบแจกขอ สอบ – กระดาษคํ า ตอบใหต รงกับ เลขที ่นั ่ง สอบของผู เขา สอบ
ตามแนวทางการจัดผังหองสอบ ในหนา 11
4. กํากับใหกรรมการคุมสอบ ตรวจดูหลักฐานกอนเขาหองสอบ คือ (1) บัตรประจําตัวผูเขาสอบ (ซึ่งจะไมมี
ลายเซ็นผูออกบัตรเนื่องจากเปนการสั่งพิมพผานระบบออนไลนดวยตัวนักเรียนเอง) และ (2) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ บั ต รประจํ า ตั ว นั ก เรี ย น หรื อบั ต รอื่ น ที่ ออกโดยทางราชการที่ มี รู ป ถ าย โดยให กรรมการ
คุมสอบตรวจสอบรูปถายในบัตรทั้ง 2 ฉบับ กับผูเขาสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน

5. กํากับใหผูปฏิบัติงานในสนามสอบปฏิบัติตาม ระเบียบการเขาหองสอบ อยางเครงครัดและสอดสอง
การทุจริตในการสอบอยางเขมงวด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระเบียบการเขาหองสอบ
ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ (ดูหมายเหตุ)
ผูเขาสอบมาสายเกิน 30 นาที ไมมีสิทธิ์สอบ (ดูหมายเหตุ)
ผูเขาสอบไมมีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย
หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย) ไมมีสิทธิส์ อบ (ดูหมายเหตุ)
ผูเขาสอบไมมีเลขประจําตัวผูเขาสอบ ไมมีสิทธิส์ อบ
หามผูเขาสอบนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารใด ๆ ทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด
อนุญาตใหผูเขาสอบนํานาฬิกาขอมือแบบเข็มที่ใชดูเวลาเทานัน้ เขาหองสอบ หามนํานาฬิกา
ระบบดิจิทัลเขาหองสอบ
หามมิใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนเวลา 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผูมาผิดสนามสอบ (ตามขอ 1) หรือมาถึงหองสอบสายเกิน 30 นาที (ตามขอ 2) โดยมีเหตุ
สุดวิสัย เลี่ยงไมได หรือไมมีหลักฐานแสดงตน (ตามขอ 3) แตมีครูที่เคยสอนยืนยันตัวตนหรือ
ผูปกครองสามารถนําหลักฐานแสดงตนมายื่นกอนสอบเสร็จ อาจเขาหองสอบได หากไดรับ
อนุญาตจากประธานสนามสอบตามแบบฟอรม มวส.2
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3.3 หลังเสร็จ สิน
้ การสอบทุกวิชา
1. ส งมอบกลองข อสอบและกลองกระดาษคํ าตอบทั้ ง 2 รายวิชา ตามจํานวนที่ รายงานในแบบฟอรม
มวส. 1 มอบใหกับเจาหนาที่ขนสงขอสอบที่ไดรับมอบหมาย ภายในวันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562

2. ประสานกั บ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ของสนามสอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ า ย
คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของทุกฝาย
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4.

บทบาทหน้าที่ของกรรมการกลาง

4.1 ก่อนการสอบ
1. รายงานตัวตอประธานสนามสอบ/ผูท ี่ประธานสนามสอบมอบหมาย กอนเวลาเริ่มสอบ 1.30 ชั่วโมง
(ภายในเวลา 07.30 น.)
2. รับกลองขอสอบ-กระดาษคําตอบและกลองชุดอุปกรณการสอบ จากประธานสนามสอบ/ผูที่ประธาน
สนามสอบมอบหมาย ตรวจสอบจํ านวนกล อ งข อ สอบให ค รบถ ว นตามจํ านวนห อ งสอบ และ
ตรวจสอบกลองขอสอบ – กระดาษคําตอบวาชํารุดหรือมีการเปดกลองขอสอบกอนหรือไม หากพบ
ปญหาใหรายงานประธานสนามสอบ/ผูที่ประธานสนามสอบมอบหมายทันที
3. กอ นถึง เวลาสอบ 30 นาที ใหก รรมการกลางแจกกลอ งขอ สอบ-กระดาษคํ า ตอบและ
กลองชุดอุปกรณการสอบใหกับกรรมการคุมสอบแตละหองสอบ (ภาคเชา เวลา 08.30 น. และ
ภาคบาย เวลา 12.30 น.)
4. กอนถึงเวลาสอบ 20 นาที ประกาศประชาสัมพันธแจงใหผูเขาสอบไปรอที่หนาหองสอบ
(ภาคเชา เวลา 08.40 น. และภาคบาย เวลา 12.40 น.)
5. กอนถึงเวลาสอบ 15 นาที ประกาศประชาสัมพันธแจงใหผูเขาสอบเขาหองสอบได
(ภาคเชา เวลา 08.45 น. และภาคบาย เวลา 12.45 น.)
6. ประกาศประชาสัมพันธแจงใหผูเขาสอบลงมือทําขอสอบเมื่อถึงเวลาสอบ
(ภาคเชา เวลา 09.00 น. และภาคบาย เวลา 13.00 น.)
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4.2 ระหว่างการสอบ
1. หลังการสอบผานไปแลว 1 ชั่วโมง ประกาศประชาสัมพันธแจงผูเขาสอบวา “เหลือเวลาสอบอีก
1 ชั่วโมง 30 นาที” (ภาคเชา เวลา 10.00 น. และภาคบาย เวลา 14.00 น.)

2. หลัง การสอบผา นไปแลว 2 ชั ่ว โมง 25 นาที ประกาศประชาสัม พัน ธแ จง ผู เ ขา สอบวา
“ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 นาที จะหมดเวลาทําขอสอบ” (ภาคเชา เวลา 11.25 น. และภาคบาย
เวลา 15.25 น.)

3. ประกาศประชาสัมพันธแจงผูเขาสอบเมื่อหมดเวลาทําขอสอบ (ภาคเชา เวลา 11.30 น. และ
ภาคบาย เวลา 15.30 น.)
4.3 หลังเสร็จ สิ้น การสอบในแต่ละวิชา
1. รับซองขอสอบและกระดาษคําตอบจากกรรมการคุมสอบ
2. ตรวจนับกระดาษคําตอบเทียบกับขอมูลหนาซองกระดาษคําตอบและใบลงชื่อ (มวส.3) ใหถูกตอง
ครบถวนตามจํานวนผูมสี ิทธิส์ อบ โดยไมตองแยกกระดาษคําตอบของผูขาดสอบออกมา
3. ตรวจสอบขอมูลของผูขาดสอบวากรรมการคุมสอบไดระบายในชองขาดสอบและเขียน “ขาดสอบ”
ดวยปากกาลูกลื่นสีแดงตรงชองลายมือชื่อผูเขาสอบเรียบรอยแลว
4. ปดผนึกซองกระดาษคําตอบดวยเทปกาว
5. เรียงซองกระดาษคําตอบตามลําดับหองสอบ บรรจุใสกลองกระดาษคําตอบ
โดยแยกรายวิชาใหชัดเจน
6. ตรวจนับขอสอบใหครบตามจํานวนที่ระบุไวตามหนาซอง โดยใหเรียงขอสอบตามลําดับเลขที่ขอสอบ
แลวบรรจุใสกลองขอสอบตามเดิม

4.4 หลังเสร็จสิน
้ การสอบทุกวิชา
สงมอบกลองขอสอบและกลองกระดาษคําตอบทั้ง 2 รายวิชา ตามจํานวนที่รายงานในแบบฟอรม มวส. 1
ใหกับประธานกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก/ผูที่ไดรับมอบหมาย
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5. บทบาทและหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ
5.1 ก่อนการสอบ
1. รายงานตัวตอประธานสนามสอบ/ผูท ี่ประธานสนามสอบมอบหมาย กอนเวลาเริ่มสอบ 45 นาที
(ภาคเชา เวลา 08.15 น. และภาคบาย เวลา 12.15 น.)
2. รับกลองขอสอบ-กระดาษคําตอบและกลองชุดอุปกรณการสอบ ตรวจสอบวาเปนกลองที่ตรงกับหอง
สอบที่จะคุมสอบและตรวจสอบกลองขอสอบ-กระดาษคําตอบวาชํารุดหรือมีการเปดกลองขอสอบ
กอนหรือไม หากพบปญหาใหรายงานประธานสนามสอบ/ผูที่ประธานสนามสอบมอบหมายทันที

3. ตรวจความเรียบรอยในหองสอบ เชน บอรด อุป กรณ หรือสิ่งแปลกปลอมภายในหองสอบ เปนต น
หากพบปญหาแจงกรรมการกลางหรือประธานสนามสอบ/ผูที่ประธานสนามสอบมอบหมายทันที
4. กรรมการคุ ม สอบแจกชุ ด อุ ป กรณ ก ารสอบโดยวางลงบนโต ะ ผู เ ข า สอบ ซึ่ ง อุ ป กรณ ก ารสอบ
ประกอบดวย ปากกาสีน้ํ าเงิน จํานวน 2 ดามและน้ํ ายาลบคําผิด 1 อัน เมื่อนักเรียนใช ทําขอสอบ
เสร็จ ในรายวิ ช าแรก ให เก็บ อุป กรณ ใส ซ อง/กล อง แล ววางไวบ นโต ะ ห า มนํ าออกจากห องสอบ
กรรมการคุ มสอบเก็บ ชุ ด อุป กรณ การสอบใสกลองและเก็บ รักษาไว เพื่ อแจกให กับ ผูเขาสอบใชใน
รายวิชาตอไป มอบชุดอุปกรณการสอบนี้ใหผูเขาสอบหลังสอบเสร็จในรายวิชาสุดทาย
5. กอนถึงเวลาสอบ 15 นาที (ภาคเชา เวลา 08.45 น. และภาคบาย เวลา 12.45 น.)
ให ก รรมการคุ ม สอบยื น ประจํ า ที่ ป ระตู เ พื่ อ ควบคุ ม และตรวจหลั ก ฐานของผู เ ข า สอบ คื อ
(1) บั ต รประจํ าตั ว ผู เข าสอบ (ซึ่ งจะไม มี ล ายเซ็ น ผู อ อกบั ต รเนื่ อ งจากเป น การสั่ งพิ ม พ ผ านระบบ
ออนไลนดวยตัวนักเรียนเอง) และ (2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตร
อื่นที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย โดยใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบรูปถายในบัตรทั้ง 2 ฉบับกับ
ผูเขาสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน (หากหองสอบมีหลายประตูอาจเปดใหเขาประตูเดียวหรือใหกรรมการ
คุมสอบยืนคุมทุกประตู และไมอนุญาตใหนักเรียนที่ไมมีเลขที่นั่งสอบเขาสอบ)
6. กอนถึงเวลาสอบ 10 นาที (ภาคเชา เวลา 08.50 น. และภาคบาย เวลา 12.50 น.) ใหกรรมการ
คุมสอบเชิญผูเขาสอบ 2 คน มาเปนสักขีพยานและลงนามเพื่อยืนยันวากลองแบบทดสอบอยูใน
สภาพปกติกอนการสอบ แล วกรรมการจึงเป ดกลองขอสอบ และตรวจสอบความเรียบรอยของ
ขอสอบ
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7. กรรมการแจกขอสอบโดยวางลงบนโตะ ตามลําดับเลขที่นั่งสอบจากนอยไปมาก และตรวจสอบวา
เลขที่นั่งสอบบนขอสอบตรงกับผูเขาสอบ โดยมีแนวทางการจัดผังหองสอบ ดังนี้
ผูเขาสอบ
คนที่ 1

ผูเขาสอบ
คนที่ 12

ผูเขาสอบ
คนที่ 13

ผูเขาสอบ
คนที่ 24

ผูเขาสอบ
คนที่ 25

ผูเขาสอบ
คนที่ 6

ผูเขาสอบ
คนที่ 7

ผูเขาสอบ
คนที่ 18

ผูเขาสอบ
คนที่ 19

ผูเขาสอบ
คนที่ 30

8. กอนลงมือทําขอสอบ
8.1 ใหกรรมการคุมสอบแจงใหผูเขาสอบตรวจสอบความถูกตองบนขอสอบ-กระดาษคําตอบวา
เปนของผูเขาสอบหรือไม และใหผูเขาสอบฉีกกระดาษคําตอบที่อยูดานหลังของขอสอบออก
โดยหามผูเขาสอบเปดตัวขอสอบโดยเด็ดขาด
8.2 ใหกรรมการคุมสอบแจงใหผูเขาสอบใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดําลงลายมือชื่อผูเขา
สอบบนปกหนาของขอสอบและในกระดาษคําตอบ ใหเหมือนกับในใบลงชื่อผูเขาสอบ (มวส.3)
8.3 ใหกรรมการคุมสอบอานคําชี้แจงบนปกของขอสอบ ทั้งปกหนา และปกหลัง (ซึ่งอยูด านใน
ถัดจากกระดาษคําตอบ) ใหผูเขาสอบฟง

9. เมื่อไดยินสัญญาณใหสอบจากกรรมการกลาง ประกาศใหผูเขาสอบเปดตัวขอสอบออกและ
ใหผูเขาสอบลงมือทําขอสอบได
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10. กรณีที่ขอสอบ-กระดาษคําตอบ ชํารุด ใหกรรมการคุมสอบ ระบายในชอง “ยกเลิกกระดาษคําตอบ”
แลว นํ า ขอ สอบ-กระดาษคํ า ตอบสํ า รองแจกผู เขา สอบและใหผู เ ขา สอบใชป ากกาลูก ลื ่น สีน้ํ า เงิน
เขีย นชื ่อ -นามสกุล สถานที ่ส อบ จัง หวัด เลขประจํ า ตัว สอบ และระบายเลขประจํ า ตัว สอบใน
กระดาษคําตอบ
11. กรณี ชื่ อ – นามสกุล และข อมูล อื่ น ไมถูกตอง เชน พิ มพผิด หรือผูเขาสอบมีการเปลี่ย นชื่อ ใหใช
ขอสอบ-กระดาษคําตอบชุดเดิมในการสอบ โดย หามแกไขขอมูลบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด และให
ผูเขาสอบเขียนคํารองขอแกไขขอมูลสวนตัว ตามแบบฟอรม มวส.4 แลวยื่นตอโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ทางไปรษณีย หรือทางโทรสาร หมายเลข 02 826 7153
12. นักเรียนที่เขาสอบกรณีพิเศษ คือ นักเรียนที่ไมมีชื่อในใบลงชื่อ (มวส.3) หรือมาผิดสนามสอบ ใหใช
บัตรประจําตัวผูเขาสอบเปนหลักฐานยืนยันวามีสิทธิ์สอบ ใหกรรมการกลางจัดที่นั่งสอบเสริมในหองสอบ
สุ ด ท า ยของสนามสอบ และใช ข อ สอบ-กระดาษคํ า ตอบสํ า รอง แจกผู เข า สอบโดยให เ ขี ย นที่ หั ว
กระดาษคําตอบวา “ผูเขาสอบกรณีพิเศษ” กรรมการคุมสอบลงชื่อกํากับบนกระดาษคําตอบ กอนนํา
กระดาษคําตอบใหผูเขาสอบ และผูเขาสอบตองใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล สถานที่สอบ
จังหวัด เลขประจําตัวสอบ และระบายเลขประจําตัวสอบในกระดาษคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้ จะตองไดรับ
อนุญาตการเขาสอบจากประธานสนามสอบตามแบบฟอรม มวส. 2 ดวย
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5.2 ระหว่า งการสอบ
1. เมื่อเริ่มสอบใหกรรมการคุมสอบประกาศใหผูเขาสอบ ตรวจจํานวนหนาและจํานวนขอของขอสอบให
ครบถวนและหากขอสอบหนาใดหรือขอใดพิมพไมชัดเจน ใหแจงกรรมการคุมสอบเพื่อเปลี่ยนขอสอบ
ฉบับใหม (ใชฉบับสํารองจากกองกลาง)
2. หลั ง การสอบผ า นไปแล ว ประมาณ 30 นาที (ภาคเช า เวลา 09.30 น. และภาคบ า ย
เวลา 13.30 น.) ใหผูเขาสอบลงชื่อในใบลงชื่อ (มวส.3) โดยกรรมการคุมสอบตองตรวจรูปถายใน
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน ควบคูกับบัตรประจําตัวผูเขาสอบ (ซึ่งจะไมมี
ลายเซ็นผูออกบัตรเนื่องจากเปนการสั่งพิมพผานระบบออนไลนดวยตัวนักเรียนเอง) เพื่อยืนยันวาเป น
บุคคลเดียวกัน

3. กรณีถามีผูขาดสอบใหกรรมการคุมสอบใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดํา ระบายในชองขาดสอบ
บนกระดาษคําตอบและเขียน “ขาดสอบ” ดวยปากกาลูกลื่นสีแดงตรงชองลงลายมือชื่อผูเขาสอบ

4. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบที่มาสายเกิน 30 นาทีเขาหองสอบ (ภาคเชา เวลา 09.30 น. และภาค
บ าย เวลา 13.30 น.) เวน แต จ ะไดรับ อนุญ าตจากประธานสนามสอบ/ผู ที่ ป ระธานสนามสอบ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร ผูเขาสอบที่มาสาย ไมวากรณีใด ๆ จะ ไมไดรับ การตอเวลาสําหรับ
การสอบในวิชานั้น ๆ
5. กรรมการคุมสอบเดินตรวจดูแถวที่นั่งสอบและบริเวณหองสอบ เพื่อดูความเรียบรอยและสอดสอง
การทุจริตระหวางการสอบ ถาหากสงสัยวาอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น เชน มีการใหสัญญาณ หรือมี
สิ่งของ ซุกซอน ฯลฯ ใหรายงานประธานสนามสอบ/ผูท ี่ประธานสนามสอบมอบหมายทันที

6. กรรมการคุมสอบควรนั่งในที่ซึ่งจัดใหดานหนาหองและดานหลังหอง หรือยืนในที่ที่สามารถเห็นการ
กระทําของผูเขาสอบเปนอยางดี และอยาทํากิจกรรมอื่นที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอการสอบ
เชน พูดคุยเสียงดัง พูด/ใชโทรศัพทมือถือ ใชคอมพิวเตอรชนิดพกพา หรือทํางานสวนตัว ฯลฯ
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7. กรรมการคุมสอบตองกํากับการสอบในหองสอบตลอดเวลา ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน จะตองมี
กรรมการอยางนอยหนึ่งคนในหองสอบ
8. กรรมการคุมสอบปดอุปกรณสื่อสารทุกประเภท โทรศัพทมือถือ ในระหวางการคุมสอบ

9. ไมอนุญาต ใหกรรมการคุมสอบ อาน/ดูขอสอบ/วิจารณขอสอบ/ถายภาพขอสอบ

10. หามกรรมการคุมสอบแกไขขอสอบหรืออธิบายเพิ่มเติมใด ๆ จากขอสอบ

11. ในกรณีที่ผูเขาสอบมีความจําเปนจะตองเขาหองน้ํา ใหกรรมการคุมสอบติดตามผูเขาสอบและตรวจดู
ภายในหองน้ํากอนและหลังจากที่ผูเขาสอบใชหองน้ํานั้น และหามผูเขาสอบใชโทรศัพทระหวางเขา
หองน้ํา
12. ไมอนุญาต ใหผูเขาสอบออกนอกหองสอบกอน 1 ชั่วโมง หลังจากไดรับอนุญาตใหลงมือทําขอสอบ

13. เมื่ อ ได ยิ น สั ญ ญาณหมดเวลาสอบจากกรรมการกลาง ต อ งประกาศย้ํ าให ผูเข าสอบวางปากกา
หยุดทําขอสอบและไมอนุญาตใหผูเขาสอบลุกจากที่นั่ง จนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาตใหออกจาก
หองสอบ

14. ตรวจดูความเรียบรอยของลายมือชื่อผูเขาสอบและเลขประจําตัวสอบบนกระดาษคําตอบและ
ตัวขอสอบวาครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งเก็บกระดาษคําตอบใหเรียบรอย กอนที่จะอนุญาต
ให ผู เข าสอบคนใดคนหนึ่ งออกจากห องสอบ โดยการลงลายมื อชื่อของผู เขาสอบบนปกข อสอบ
ในกระดาษคําตอบและใบลงชื่อผูเขาสอบ (มวส.3) ตองเหมือนกัน
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5.3 หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา
1. รวบรวมและนับจํานวนขอสอบ-กระดาษคําตอบทั้งหมดใหครบถวนและตรวจสอบใหตรงกับใบลงชื่อ
ผูเขาสอบ (มวส.3)
2. ในกรณี ที่ผูเข าสอบครบ ใหเรียงกระดาษคําตอบของผูเขาสอบจาก เลขที่นั่งสอบนอยไปหามาก
ตามลําดับ หุมดวยใบลงชื่อผูเขาสอบ (มวส.3) กอนบรรจุใสซองกระดาษคําตอบและกรอกขอความ
หนาซองกระดาษคําตอบและลงลายมือชื่อใหเรียบรอย โดยยังไมตองปดผนึกซอง
3. กรณีที่มีผูขาดสอบ ใหใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดําระบายลงในชอง “ขาดสอบ” และเขียนขาด
สอบดว ยปากกาลูก ลื ่น สีแ ดงที ่ช อ งลงลายมือ ชื ่อ ผู เ ขา สอบใหแ ทรกกระดาษคํ า ตอบและเรีย ง
กระดาษคําตอบทั้งหมดตามเลขที่นั่งสอบจากนอยไปหามากตามลําดับ (ไมตองแยกกระดาษคําตอบ
ของผู เ ขา สอบและผู ข าดสอบ) หุ ม ดว ยใบลงชื ่อ ผู เ ขา สอบ (มวส.3) แลว จึง บรรจุใ นซอง
โดยยังไมตองปดผนึกซอง
4. กรณีที่มีการใชกระดาษคําตอบสํารอง ใหกรรมการคุมสอบตรวจดูวานักเรียนกรอกขอมูลครบถวน
หรือไม การเรียงกระดาษคําตอบใหแทรกกระดาษคําตอบสํารองของผูเขาสอบตอจากกระดาษคําตอบ
ที่ชํารุด แลวเรียงตอดวยกระดาษคําตอบของผูเขาสอบคนอื่น ๆ ตามเลขที่นั่งสอบจากนอยไปหามาก
ตามลําดับ

5. นําเอกสารตอไปนี้สงกรรมการกลาง
5.1 ซองกระดาษคําตอบที่บรรจุกระดาษคําตอบไว พรอมหุมดวยใบลงชื่อผูเขาสอบ (มวส.3)
โดยกระดาษคําตอบตองมีจํานวนครบตามใบลงชื่อผูเขาสอบ เมื่อกรรมการกลางนับจํานวนตอ
หนากรรมการคุมสอบครบถวนแลว จึงปดผนึกซองดวยเทปกาว
5.2 ซองขอสอบที่มีจํานวนครบถวนและบรรจุใสกลองใหเรียบรอยครบตามจํานวนที่ระบุไวตามหนา
ซองของแตละหองที่รับมา ไมอนุญาตใหผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบนําขอสอบใดๆ ออกไป
จากหองสอบ ขอสอบถือเปนเอกสารลับและเปนสมบัติของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

6. ลงลายมือชื่อสงกระดาษคําตอบ ในบัญชีรับ-สง ขอสอบและกระดาษคําตอบระหวางกรรมการกลาง
กับกรรมการคุมสอบ (ตามแบบฟอรม มวส. 1)
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ข้อควรระวังในการคุมสอบ ดังตอไปนี้
1. กรรมการคุมสอบมาถึงสนามสอบไมเกิน 08.15 น. และรายงานตัวกับกรรมการกลาง เพื่อรับกลอง
ข อสอบ-กระดาษคํ า ตอบและกล องชุด อุป กรณ ก ารสอบไปยังห องสอบ กรรมการคุ ม สอบแจกชุ ด
อุป กรณ การสอบโดยวางลงบนโต ะผู เข าสอบ ซึ่งอุ ป กรณ ก ารสอบ ประกอบด ว ย ปากกาสี น้ํ าเงิ น
จํานวน 2 ดามและน้ํายาลบคําผิด 1 อัน เมื่อนักเรียนใชทําขอสอบเสร็จในรายวิชาแรก ใหเก็บอุปกรณ
ใส ซ อง/กล อ ง แล ว วางไว บ นโต ะ ห า มนํ า ออกจากห อ งสอบ กรรมการคุ ม สอบเก็ บ ใส ก ล อ งและ
เก็บรักษาไว เพื่อแจกใหกับผูเขาสอบใชในรายวิชาตอไป มอบชุดอุปกรณการสอบนี้ใหผูเขาสอบหลัง
สอบเสร็จในรายวิชาสุดทาย
2. กอ นเวลาสอบ 15 นาที อนุญ าตใหผู เ ขา สอบเขา หอ งสอบได โดยกรรมการคุม สอบกํ า กับ ให
ผูเขาสอบนั่งตามเลขที่นั่งสอบตามผังหองสอบ
3. เชิญตัวแทนผูเขาสอบ 2 คน ลงนามเปนสักขีพยานกอนเปดกลองขอสอบ
4. กอนสอบ 10 นาที แจกขอสอบและกระดาษคําตอบใหตรงกับเลขที่นั่งสอบและชื่อผูเขาสอบ โดย
ใหผู เ ขา สอบตรวจสอบชื ่อ - นามสกุล เลขประจํ า ตัว สอบของตนกับ ขอ สอบ-กระดาษคํ า ตอบ
(ซึ่งพิมพไวใหแลว) ถาเกิดเหตุผิดพลาด ใหขอขอสอบ-กระดาษคําตอบสํารองจากกรรมการกลาง
มาแจกแทน และกํากับใหผูเขาสอบใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล สถานที่สอบ จังหวัด
เลขประจําตัวสอบ และระบายเลขประจําตัวสอบในกระดาษคําตอบใหเรียบรอย
5. กรณี ชื่อ – นามสกุ ล และขอมู ล อื่ น ไมถูกตอง เชน พิมพผิด หรือผูเขาสอบมีการเปลี่ย นชื่อ ใหใช
ขอสอบ-กระดาษคําตอบชุดเดิมในการสอบ โดย หามแกไขขอมูลบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด
และใหผูเขาสอบเขียนคํารองขอแกไขขอมูลสวนตัว (มวส.4) แลวยื่นตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(ทางไปรษณียหรือทางโทรสาร)
6. หลังการสอบผานไปแลวประมาณ 30 นาที ใหผูเขาสอบลงชื่อในใบลงชื่อ โดยกรรมการคุมสอบ
ตองตรวจรูปถายในบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน ควบคูกับบัตรประจําตัว
ผู เข า สอบ (ซึ่ งจะไม มี ล ายเซ็ น ผู อ อกบั ต รเนื่ อ งจากเป น การสั่ งพิ ม พ ผ า นระบบออนไลน ด ว ยตั ว
นักเรียนเอง) เพื่อยืนยันวาเปนบุคคลเดียวกัน
7. กรรมการคุมสอบสรุปจํานวนผูเขาสอบกับผูขาดสอบลงในใบลงชื่อ พรอมทั้งเก็บกระดาษคําตอบ
ของผู ข าดสอบ มาระบายในชอ งผู ข าดสอบ ดว ยปากกาลูก ลื ่น สีน้ํ า เงิน หรือ สีดํ า และเขีย น
“ขาดสอบ” ดวยปากกาลูกลื่นสีแดงตรงชองลายมือชื่อผูเขาสอบในกระดาษคําตอบใหเรียบรอย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวอย่างการกรอกกระดาษคําตอบ
7.1 กรณีกระดาษคําตอบชํารุด
ใหใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน ระบาย
 ยกเลิกกระดาษคําตอบ

7.2 กรณีนักเรียนขาดสอบ
ใหใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดํา ระบาย
 ขาดสอบ
และใชปากกาลูกลื่นสีแดงเขียนวา
“ขาดสอบ” ตรงลายมือชื่อผูเขาสอบ

“ขาดสอบ”

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

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

ลายมือชื่อผูเขาสอบ

ลายมือชื่อผูเขาสอบ

 ขาดสอบ
 ยกเลิกกระดาษคําตอบ

 ขาดสอบ
 ยกเลิกกระดาษคําตอบ

8. เมื่อหมดเวลาการสอบ ใหเก็บกระดาษคําตอบใหเรียบรอย กอนจะอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหอง
สอบและนํ า กระดาษคํ า ตอบทั้ ง หมดเรี ย งลํ า ดั บ เลขที่ นั่ ง สอบจากน อ ยไปหามาก ไม ต อ งแยก
กระดาษคําตอบของผูเขาสอบและผูขาดสอบ
9. แยกซองกระดาษคําตอบกับซองขอสอบ แลวนําซองกระดาษคําตอบ ที่ยังไมปดผนึก และใบลงชื่อผู
เขาสอบ (มวส.3) พรอมทั้งซองขอสอบ สงกรรมการกลาง หลังการสอบเสร็จสิ้นในแตละรายวิชา
10. ไมอนุญาตใหกรรมการคุมสอบอานขอสอบ หรือถายสําเนา หรือถายภาพขอสอบ หรือนําขอสอบออก
จากหองสอบ
11. การตรวจนั บ กระดาษคํ า ตอบ กรรมการกลางควรตรวจนั บ กระดาษคําตอบในแตล ะห องสอบให
ครบถวนตามจํานวนผูมีสิทธิ์สอบ และดูขอมูลของผูขาดสอบวากรรมการคุมสอบไดระบายในชอง
ขาดสอบ และเขียน “ขาดสอบ” ดวยปากกาลูกลื่นสีแดงตรงชองลายมือชื่อผูเขาสอบเรียบรอยแลว
12. การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผูเขาสอบบนปกขอสอบในกระดาษคําตอบและใบลงชื่อผูเขาสอบ
(มวส.3) ตองเหมือนกัน
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6. การประชาสัมพั นธ์ของสนามสอบ
ภาคเช้า
เวลา

ข้อความที่ประชาสัมพั นธ์

08.30 น.

ที่นี่สนามสอบคัดเลือกโรงเรียน…………………………เปนการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย โครงการ วมว.ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม สถาบันโคเซ็น
มจธ.และสถาบันโคเซ็น สจล. ภาคเชา จะเปนการสอบวิชาคณิตศาสตร หามผูเขาสอบนําอุปกรณเครื่อง
เขียนทุกชนิดรวมทั้ง เครื่องคิดเลข นาฬิการะบบดิจิทลั หรืออุปกรณชวยจําอืน่ ใด น้ําดื่มและเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดติดตัวเขาหองสอบ ทั้งนีท้ างสนามสอบไดจัดเตรียมอุปกรณการเขียนไวสําหรับผูเ ขาสอบ
ทุกคน ดังนัน้ ขอใหนักเรียนเตรียมบัตรประจําตัวสอบและบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให
เขาหองสอบเทานั้น หากนักเรียนลืมบัตรประจําตัวสอบใหติดตอที่กองกลางกอนถึงเวลาสอบ

08.40 น.

ใหผูเขาสอบไปรอที่หนาหองสอบ หามเขาหองสอบจนกวาจะไดรับสัญญาณอีกครั้ง (ประกาศซ้ํา
อีกครั้งหนึ่ง)

08.45 น.

ใหผูเขาสอบเขาหองสอบ (ประกาศซ้ําอีกครั้งหนึ่ง)

09.00 น.

ขณะนี้เวลา 09.00 น. ใหผูเขาสอบลงมือทําขอสอบได

10.00 น.

ขณะนี้การสอบผานไปแลว 1 ชัว่ โมง เหลือเวลาสอบอีก 1 ชั่วโมง 30 นาที

11.25 น.

ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 นาที จะหมดเวลาทําขอสอบ

11.30 น.

หมดเวลาทําขอสอบ ขอใหผูเขาสอบวางปากกา และไมอนุญาตใหนักเรียนลุกออกจากที่นั่งจนกวา
กรรมการจะไปเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบจึงออกจากหองสอบได วิชาตอไปจะสอบวิชาวิทยาศาสตร
โดยจะเริ่มสอบ เวลา 13.00 น. ขอใหผูเขาสอบ มากอนเวลาอยางนอย 20 นาที
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ภาคบ่าย
เวลา

ข้อความที่ประชาสัมพั นธ์

12.30 น.

ที่นี่สนามสอบคัดเลือกโรงเรียน…………………………เปนการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย โครงการ วมว.ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม สถาบันโคเซ็น
มจธ.และสถาบันโคเซ็น สจล. ภาคบาย จะเปนการสอบวิชาวิทยาศาสตร หามผูเขาสอบนําอุปกรณเครื่อง
เขียนทุกชนิดรวมทั้ง เครื่องคิดเลข นาฬิการะบบดิจิทลั หรืออุปกรณชวยจําอืน่ ใด น้ําดื่มและเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดติดตัวเขาหองสอบ ทั้งนีท้ างสนามสอบไดจัดเตรียมอุปกรณการเขียนไวสําหรับผูเ ขาสอบทุก
คน ดังนัน้ ขอใหนักเรียนเตรียมบัตรประจําตัวสอบและบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหเขาหอง
สอบเทานัน้ หากนักเรียนลืมบัตรประจําตัวสอบใหติดตอที่กองกลางกอนถึงเวลาสอบ

12.40 น.

ใหผูเขาสอบไปรออยูที่หนาหองสอบ หามเขาหองสอบจนกวาจะไดรับสัญญาณอีกครั้ง (ประกาศซ้ํา
อีกครั้งหนึ่ง)

12.45 น.

ใหผูเขาสอบเขาหองสอบได (ประกาศซ้ําอีกครั้งหนึ่ง)

13.00 น.

ขณะนี้เวลา 13.00 น. ใหผูเขาสอบลงมือทําขอสอบได

14.00 น.

ขณะนี้การสอบผานไปแลว 1 ชัว่ โมง เหลือเวลาสอบอีก 1 ชั่วโมง 30 นาที

15.25 น.

ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 นาที จะหมดเวลาทําขอสอบ

15.30 น.

หมดเวลาทําขอสอบขอใหผูเขาสอบวางปากกา และไมอนุญาตใหนักเรียนลุกออกจากที่นั่งจนกวากรรมการ
จะไปเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบจึงออกจากหองสอบได อนุญาตใหนักเรียนนําอุปกรณการเขียน
กลับไปดวยได
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7. รายชื่อ ผู้ประสานงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หากมีปญหาใด ๆ อยางเรงดวนที่ประธานสนามสอบไมสามารถตัดสินใจได ใหโทรศัพทประสาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

เบอรติดตอ

1. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ

รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายวิชาการ

02-826-7099

2. นางสาวศิริรัตน ศิริชีพชัยยันต

รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายบริหาร

02-826-7083

3. นายนพรัตน

ทวีลาภ

รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายกิจการสัมพันธ

02-826-7083

4. นางสุภานันท

สุจริต

หัวหนางานวิชาการ

02-826-7155

งานวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม
โทรศัพท
0 2826 7154 - 7
โทรสาร
0 2826 7153
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ภาคผนวก
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รายชื่อสนามสอบในสวนกลางและสวนภูมิภาค
การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

1. สนามสอบในสวนกลาง (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล)
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
จังหวัดนครปฐม
2. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
จังหวัดนครปฐม
3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (สวนกลาง)
จังหวัดปทุมธานี
4. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
จังหวัดกรุงเทพ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพ
2. สนามสอบในสวนภูมิภาค
สนามสอบ
1. โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
2. โรงเรียนวิสุทธรังษี
3. โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
4. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)
6. โรงเรียนศรียานุสรณ
7. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
8. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
10. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
11. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
12. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
13. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
15. โรงเรียนตราษตระการคุณ
16. โรงเรียนตากพิทยาคม
17. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
18. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
19. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
20. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
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จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา

สนามสอบ
21. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
22. โรงเรียนสตรีนครสวรรค
23. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
24. โรงเรียนนราสิกขาลัย
25. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
26. โรงเรียนบึงกาฬ
27. โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม
28. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
29. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
30. โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
31. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
32. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
33. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
34. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
35. โรงเรียนพัทลุง
36. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
37. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
38. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
39. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
40. โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร
41. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
42. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
43. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
44. โรงเรียนหองสอนศึกษา
45. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
46. โรงเรียนคณะราษฎบํารุง จังหวัดยะลา
47. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู
ในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
48. โรงเรียนสตรีศึกษา
49. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
50. โรงเรียนระยองวิทยาคม
51. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
52. โรงเรียนพระนารายณ
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จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน
บึงกาฬ
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี

สนามสอบ
53. โรงเรียนลําปางกัลยาณี
54. โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
55. โรงเรียนเลยพิทยาคม
56. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
57. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
58. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
59. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
60. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
61. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
62. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
63. โรงเรียนสระแกว
64. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
65. โรงเรียนสิงหบุรี
66. โรงเรียนอุดมดรุณี
67. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
68. โรงเรียนสุราษฎรธานี
69. โรงเรียนสิรินธร
70. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
71. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
72. โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
73. โรงเรียนอํานาจเจริญ
74. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
75. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
76. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
77. โรงเรียนนารีนกุ ูล
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จังหวัด
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

แบบฟอร์ม มวส. 1
บัญชีรับ – สง ขอสอบ-กระดาษคําตอบ
การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
วิชา………………………………………………..……………….
สนามสอบ..……………………………………………………… จังหวัด ..........................................................
หอง
สอบ

จํานวน
กลอง
ขอสอบ

ลงชื่อ
ผูรับกลอง
ขอสอบ

ลงชื่อผูสงขอสอบ
และ
กระดาษคําตอบ

ลงชื่อ ………………………............…ประธานกรรมการกองกลาง
( ……………………................………)
ลงชื่อ ……………………..........…… กรรมการ
( …………………................…………)

จํานวนนักเรียน
จํานวน
เต็ม

จํานวน
ผูเขาสอบ

จํานวนผู
ขาดสอบ

ลายมือชื่อ
กรรมการ
กลาง

ลงชื่อ …………............………………กรรมการ
( …………….....………….....................……)
ลงชื่อ …………………..................……กรรมการ
( ……….....………………...................……)
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แบบฟอร์ม มวส. 2
แบบฟอรมสําหรับผูเขาสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ
การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการ วมว.
และสถาบันโคเซ็น วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562

สําหรับผูเขาสอบ
ขาพเจา ชื่อ-สกุล .........................................................………………… เลขประจําตัวสอบ …………………....................……………….
ขอยื่นคํารองตอประธานสนามสอบเพื่อเขาสอบวิชา…………………..........……….……………วันที่……………….............…………………..
สนามสอบโรงเรียน……………………..……..........……………………………….……… อาคาร ……........….……… หองสอบ…….....…………
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................
(กรณีที่ลมื หลักฐานแสดงตน และไมสามารถนํามาแสดงในวันสอบได จะถือวาการสอบครั้งนี้เปนโมฆะ)
ลงชื่อ ………………....................................…………………ผูเขาสอบ
( …………......................…………….......…………… )

สําหรับกรรมการกลาง / กรรมการคุมสอบ
เสนอประธานกรรมการกองกลาง
สาเหตุผูเขาสอบปฏิบตั ิผดิ ระเบียบการสอบ
 ลืมบัตรประจําตัวผูเขาสอบ  ลืมบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวนักเรียน
 มาสาย ……….. นาที เนื่องจาก……………………………..........................................…………………………
 เขาสอบผิดสนามสอบ เนื่องจาก………………………..............................................…………………………..
ลงชื่อ ……………............................……………….. กรรมการกลาง / กรรมการคุมสอบ

เสนอประธานสนามสอบคัดเลือก
เรียนประธานสนามสอบคัดเลือก (ผูอํานวยการโรงเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมาย)
เพื่อโปรดพิจารณา
 สมควรอนุญาตใหเขาหองสอบ
 ไมสมควรอนุญาต
 อื่น ๆ ....................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………................................………ประธานกรรมการกองกลาง
( ………………………............................…..................………….. )

คําสั่งของประธานสนามสอบคัดเลือก
 สมควรอนุญาตใหเขาหองสอบได
 ไมสมควรอนุญาต
 อื่น ๆ ......................................................................................................................

ลงชื่อ ……………….....................…..............……………ประธานสนามสอบคัดเลือก
( ……........…….........................................…………………….. )
..................................................................................................................................................................................................
คําสั่งของประธานสนามสอบคัดเลือกโรงเรียน........................................................................................
อนุญาตให ชื่อ-สกุล (นักเรียน) ...................................................……………………………………………………………
เลขประจําตัวสอบ ………………….........……..………… เขาสอบวิชา………..……………….......................……………………………….……
วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562 สนามสอบโรงเรียน……………………..……..........…………………..…………………………..……
อาคาร ……….........….……… หองสอบ…….........…………
ลงชื่อ ……………….....................…..............……………ประธานสนามสอบคัดเลือก
( ……........…….........................................…………………….. )
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แบบฟอร์ม มวส. 3
ใบลงชื่อผูเขาสอบ
การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
วิชา…………………………………………………เวลาสอบ...................................................
หองสอบที่ ................ สนามสอบ..................……………………..……………จังหวัด ...................................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ศึกษาชั้น ม.3 ที่โรงเรียน

ลายมือชื่อ

ลงชื่อ ................................................. กรรมการคุมสอบ

ลงชื่อ...........................................กรรมการคุมสอบ

(..................................................................................)

(..........................................................................)
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แบบฟอร์ม มวส. 4
แบบคํารองขอแกไขขอมูลสวนตัว
การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน

วันที่ .......... พฤศจิกายน 2562
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เรื่อง ขอแกไขขอมูลสวนตัว
ขาพเจา ชื่อ-สกุล ...................................…………………………………………………..…………
เลขประจําตัวสอบ ………………….……………………...................... กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียน........................................................................................จังหวัด ............................................................
ขอยื่นคํารองตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อขอแกไขขอมูลสวนตัว เนื่องจาก
 พิมพขอมูลในโปรแกรมรับสมัครผิดพลาด
 ไดแจงเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ตอทางราชการแลว
ตามรายละเอียด ดังนี้
 ชื่อ เดิม......................................................... แกไขเปน.............................................................................
 นามสกุล เดิม......................................................... แกไขเปน....................................................................
หลักฐานที่นํามาแสดงประกอบคํารอง
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน
 สําเนาสูจิบัตร
 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ................................................ผูเขาสอบ
(.......................................................)

- 29 -

