
 

การปฏิบัติของผู้เขา้สอบ 
 

หลักฐานและสิ่งที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ  

 1. บัตรประจ ำตัวผู้สอบท่ีพิมพ์ออกมำจำกระบบ ของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ http://3dgf.aru.ac.th/stay 
 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง) 
 3. ดินสอท่ีมีควำมเข้ม 2B ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจ ยำงลบ และกบเหลำดินสอ
ขนำดเล็ก  
 4. รูปถ่ำยผลกำรตรวจ ATK ระบุชื่อ-นำมสกุลและวันตรวจ ระหว่ำงวันท่ี 1-3 ธันวำคม 
2565 (ท่ีปร้ินต์ในกระดำษ) 
 
 หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หลังจากสมัครสอบให้น าหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือช่ือสกุลมาแสดงต่อกรรมการ (กรรมการเก็บส าเนาแนบกับใบลงลายมือชื่อ) 

 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ 

 1. โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองบันทึกภำพ เคร่ืองบันทึกเสียง  
 2. เครื่องคิดเลข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำฬิกำทุกชนิด แว่นตำใช้บันทึกภำพหรือวิดีโอ 
 3. เอกสำร ต ำรำ หนังสือ กระเป๋ำ หรืออุปกรณ์อื่นใด 
  

 หมายเหตุ อนุโลม ธนบัตรและเหรียญ น าเข้าห้องสอบได้  

 

การแต่งกายในการเข้าสอบ 

 1. สวมเครื่องแบบนักเรียนของสถำนศึกษำตนเองให้เรียบร้อย และถูกระเบียบตำมท่ี
สถำนศึกษำของตนเองก ำหนด 
 2. ห้ำมสวมเครื่องประดับทุกชนิด  
 3. สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำในขณะอยู่ในห้องสอบ 
 
 



ก าหนดการสอบ 
โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2566) 

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) 

 

เวลา ก าหนดการปฏิบัติงานสอบ 
06.30-07.00 น. - คณะกรรมกำรกลำง หัวหนำ้ห้องสอบ และกรรมกำรคุมสอบลงลำยมือชื่อปฏิบัติงำน          

ณ กองอ ำนวยกำรสอบ  
- เตรียมซองวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดสอบ และโต๊ะรับ-ส่งแบบทดสอบ  

07.00-07.30 น. - หัวหน้ำห้องสอบ/กรรมกำรคุมสอบ ลงลำยมือชื่อปฏิบัติงำน ประชุมเตรียมควำมพร้อมของ
กรรมกำรกลำง เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน และรับบัตรติดหน้ำอก และคู่มือปฏิบัติงำน ณ        
กองอ ำนวยกำรสอบ  

07.30-08.00 น. 
 

- หัวหน้ำห้องสอบ ลงลำยมือชื่อรับซองแบบทดสอบ ซองวัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบที่หน้ำซอง
แบบทดสอบ พร้อมลงชื่อรับซองแบบทดสอบ จำกนั้นให้ไปประจ ำในจุดที่ตนรับผิดชอบ  
- กรรมกำรคุมสอบตรวจสอบสติ๊กเกอร์ติดโต๊ะสอบ ควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยของห้องสอบ/ 
แถวสอบ  เป็นต้น  

08.00-08.15 น. 
 
 

- อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องสอบได้   
- ให้ผู้เข้ำสอบแสดงหลักฐำนยืนยันตัวตน (บัตรประจ ำตัวผู้สอบและบัตรประชำชน)        
พร้อมตรวจสอบกำรแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ กำรสอบ และตรวจสอบสิ่งที่ไม่อนุญำตให้เข้ำ
มำในห้องสอบ  
- ดูแลผู้เข้ำสอบนั่งให้ถูกต้องตำมผังที่นั่งสอบ  
- ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องน้ ำจนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกผู้คุมสอบ  

08.15-08.20 น. - ให้ผู้แทนผู้เข้ำสอบตรวจสอบซองแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์ และตัวแทนผู้เข้ำสอบ         
ลงลำยมือชื่อหน้ำซองแบบทดสอบ 1 คน 
- หัวหน้ำห้องสอบ/กรรมกำรคมุสอบ เปิดซองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ จำกนั้นตรวจ
นับว่ำมีจ ำนวนตรงตำมที่ระบุไว้ที่หน้ำซองหรือไม่ หำกไม่ตรงให้รีบติดต่อคณะกรรมกำรกลำง
ทันที 

08.20-08.30 น. 
 

- หัวหน้ำห้องสอบ/กรรมกำรคุมสอบ แจกแบบทดสอบ ฉบับท่ี 1 และกระดำษค ำตอบตำม     
ที่นั่งสอบ โดยแจกหงำยขึ้นให้เห็นปกแบบทดสอบ พร้อมชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียดของกำร
ท ำแบบทดสอบ 
- ให้ผู้เข้ำสอบอ่ำนข้อแนะน ำและค ำชี้แจงในกำรท ำแบบทดสอบให้ละเอียด  
- ให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบข้อมูลบนกระดำษค ำตอบ พร้อมทั้งลงข้อมูลลงบนหน้ำปก
แบบทดสอบ และลงลำยมือชื่อตัวบรรจงลงบนกระดำษค ำตอบพร้อมกับระบำยรหัส          
ชุดข้อสอบที่ตนเองได้รับ พร้อมทั้งระบำยรหัสประจ ำตัวผู้สอบ 
- ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบออกอ่านก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาต 
- ผู้คุมสอบตรวจรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำสอบบนกระดำษค ำตอบให้ถูกต้อง 



เวลา ก าหนดการปฏิบัติงานสอบ 
- ให้ผู้เข้ำสอบตรวจนับแบบทดสอบว่ำมีครบทุกหน้ำทุกข้อ และพิมพ์ชัดเจนหรือไม่           
หำกไม่ครบ ไม่ชัด หรือช ำรุด ให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน                  
เพ่ือน ำแบบทดสอบส ำรองเปลี่ยนให้ และเขียนใบรำยงำนเหตุกำรณ์ส่งกองอ ำนวยกำรสอบ 

08.30-10.30 น. - เริ่มลงมือท าแบบทดสอบ ฉบับท่ี 1  วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
08.45 น. 

 
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบท่ีมาสายเข้าห้องสอบ  
- กรรมกำรคุมสอบตรวจสอบหลักฐำนแสดงตน  พร้อมทั้งตรวจสอบใบหน้าผู้เข้าสอบและ
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นคนเดียวกันกับสติกเกอร์ติดโต๊ะสอบ จำกนั้นให้ผู้
เข้ำสอบลงชื่อด้วยตัวบรรจงในใบลงลำยมือชื่อ และตรวจสอบการฝนระบาย “รหัสประจ าตัว
ผู้เข้าสอบ” ในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง  
- กรรมกำรคุมสอบลงชื่อในช่องลงชื่อกรรมกำรคุมสอบบนกระดำษค ำตอบ  
- หลังจำกลงลำยมือชื่อเสร็จ อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องน้ ำได้ แต่ต้องอยู่ในควำมดูแลของ
กรรมกำรคุมสอบ ห้ำมผู้เข้ำสอบเข้ำห้องน้ ำโดยล ำพัง  สรุปจ ำนวนยอดผู้เข้ำสอบ-ผู้ขำดสอบ 
แยกรำยห้อง ส่งกองอ ำนวยกำรสอบ 
- ผู้เข้ำสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำท ำแบบทดสอบ  

10.15 น. - ประชาสัมพันธ์เหลือเวลาสอบ 15 นาที  
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ า  

10.30 น. - หมดเวลำท ำแบบทดสอบ ฉบับที่ 1 

10.30-10.40 น. - ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าสอบพักเป็นเวลา 10 นาที  

10.40 น. - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ 
- ให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบซองแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์ และตัวแทนผู้เข้ำสอบ         
ลงลำยมือชื่อหน้ำซองแบบทดสอบ 1 คน 
- หัวหน้ำห้องสอบ/กรรมกำรคมุสอบ เปิดซองแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ จำกนั้นตรวจ
นับว่ำมีจ ำนวนตรงตำมที่ระบุไว้ที่หน้ำซองหรือไม่ หำกไม่ตรงให้รีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำนทันที 
- กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบ ฉบับที่ 2 
- ให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบข้อมูลบนกระดำษค ำตอบ พร้อมทั้งลงข้อมูลลงบนหน้ำปก
แบบทดสอบ และลงลำยมือชื่อตัวบรรจงลงบนกระดำษค ำตอบพร้อมกับระบำยรหัส          
ชุดข้อสอบที่ตนเองได้รับ พร้อมทั้งระบำยรหัสประจ ำตัวผู้สอบ 
- ห้ำมผู้เข้ำสอบเปิดแบบทดสอบออกอ่ำนจนกว่ำจะได้รับอนุญำต 
- ให้ผู้เข้ำสอบตรวจนับแบบทดสอบว่ำมีครบทุกหน้ำทุกข้อ และพิมพ์ชัดเจนหรือไม่           
หำกไม่ครบ ไม่ชัด หรือช ำรุด ให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน                  
เพ่ือน ำแบบทดสอบส ำรองเปลี่ยนให้ และเขียนใบรำยงำนเหตุกำรณ์ส่งกองอ ำนวยกำรสอบ 

10.45-12.30 น. - เริ่มลงมือท าแบบทดสอบ ฉบับท่ี 2  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาและ
วัฒนธรรม 



เวลา ก าหนดการปฏิบัติงานสอบ 
11.00 น. - ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบท่ีมาสายเข้าห้องสอบ  

- ผู้เข้ำสอบลงชื่อด้วยตัวบรรจงในใบลงลำยมือชื่อ และตรวจสอบการฝนระบาย          
“รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ” ในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง  
- กรรมกำรคุมสอบลงชื่อในช่องลงชื่อกรรมกำรคุมสอบบนกระดำษค ำตอบ  
- หลังจำกลงลำยมือชื่อเสร็จ อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบเข้ำห้องน้ ำได้ แต่ต้องอยู่ในควำมดูแลของ
กรรมกำรคุมสอบ ห้ำมผู้เข้ำสอบเข้ำห้องน้ ำโดยล ำพัง สรุปจ ำนวนยอดผู้เข้ำสอบ-ผู้ขำดสอบ 
แยกรำยห้อง ส่งกองอ ำนวยกำรสอบ 
- ผู้เข้ำสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำท ำแบบทดสอบ  

12.15 น. - ประชาสัมพันธ์เหลือเวลาสอบ 15 นาที  
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ า 

12.30 น. - หมดเวลำท ำแบบทดสอบ 

 

 


