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(สำเนา) 
ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

  ตามประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง 
การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565  ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2565 โดยได้ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในสายสามัญระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพ้ืนที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ และจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่  10 สิงหาคม 
2565 นั้น 

  ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 2) 

  ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่
โรงเรียนได้ส่งแบบตอบรับมายังศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการตรงตามประกาศรับสมัคร หากพบในภายหลังว่าผู้มี
สิทธิ์สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ทางศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะถือว่าผู้มีสิทธิ์สอบ รายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  

ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 

20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม (SB 4) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดห้องสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2) 
ผู้มีสิทธิ์สอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 60 นาที โดยผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องทำการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง ก่อน
เข้าร่วมการสอบ ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดให้ตรวจระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 เท่านั้น 
                                                                                              /ผู้มีสิทธิ์สอบ... 
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ผู้มีสิทธิ์สอบต้องพิมพ์หลักฐานการตรวจ ATK 48 ชั่วโมง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ หมายเลข 
4) มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเริ่มวัดอุณหภูมิ 
ตั้งแต่เวลา 08.15 น. ก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้ที่มีผลการตรวจเชื้อเป็นลบ (Negative) เท่านั้น 
จึงจะมีสิทธิ ์ เข้าห้องสอบ  ผู ้มีสิทธิ ์สอบจะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.30 น. เพื ่อชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบต่อไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่
ระบุไว้ในประกาศเท่านั้นเข้าห้องสอบ เท่านั้น 
 

ค) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1  
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้แทนฯ 

ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อค่ายที่ 1 จำนวน 35 คน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ 
www.geo.soc.cmu.ac.th และ www.facebook.com/Geography.CMU  

ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
1. การสอบนี้เป็นการประเมินความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบตามที่

กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบที่กำหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบตามกฎของ

โรงเรียน 
2.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบพิมพ์หลักฐานการตรวจ ATK 48 ชั่วโมง (ตัวอย่างตาม

เอกสารแนบหมายเลข 4) และหลักฐานแสดงตน (ฉบับจริง) ในการเข้าสอบ ดังนี้ คือ  
- ต้องพิมพ์เอกสารหลักฐานการตรวจ ATK 48 ชั่วโมง (ตัวอย่างตาม
เอกสารแนบหมายเลข 4) และมีผลการตรวจเชื้อเป็นลบ (Negative) 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

- บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายชัดเจน และเลขประจำตัวประชาชน 
13 หลักระบุชัดเจน หรือ  

- ใบอนุญาตขับข่ีที่มีรูปถ่ายชัดเจน และเลขประจำตัว 13 หลัก หรือ  
- หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบรับรองจากทางโรงเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

*หากไม่มีพิมพ์เอกสารหลักฐานการตรวจ ATK 48 ชั่วโมง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบหมายเลข 4) 
และหลักฐานแสดงตน (ฉบับจริง) มาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี* 

2.3 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) อุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาข้อมือทุกประเภท เป็นต้น รวมทั้ง
ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าเงิน กระเป๋าสะพาย เครื่องบันทึกภาพ 

/เครื่องบันทึก... 
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เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องคำนวณ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู ้ใด
นำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนาทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และอุปกรณ์หรือทรัพย์สินมีค่าเกิดการ
สูญหายทางผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.4 อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะ 
- หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบตามข้อ 2.2  
- อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 2B 

ยางลบดินสอ และปากกาลูกลื่นหมึกสีน้ำเงิน เท่านั้น 
2.5 ถือเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์สอบที่ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบ

ที่ได้กำหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4 มา
ด้วยตนเอง 

2.6 ผู้มีสิทธิ์สอบที่มาถึงสนามสอบหลัง 08.30 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ห้องสอบ ยกเว้นจะมีเหตุอันควร และได้รับอนุญาตจากประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น 

2.7 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ตามที่
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้ ผู้ที่นั่งสอบไม่ตรงตามที่นั่งสอบที่
กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ 

2.8 เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อย ให้แจ้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบภายในห้องได้ทราบ และเมื่อได้รับอนุญาตจะสามารถออกจากจากห้องสอบได้ 

2.9 เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำ
ข้อสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องหยุดทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบได้อนุญาตแล้ว 

2.10 กรณีที่ผู ้มีสิทธิ ์สอบมีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องใช้ยาประจำตัว
ระหว่างการสอบ ให้อาจารย์/ ครู ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ต้องแจ้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง E-mail geography.cmu@gmail.com ก่อน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาเท่านั้น 

จ) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
1 กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง ก่อนเข้าร่วมการสอบ ภายใน 48 ชั่วโมง 
ซึ่งกำหนดให้ตรวจระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 เท่านั้น ผู้มีสิทธิ์สอบต้องพิมพ์หลักฐาน
การตรวจ ATK 48 ชั่วโมง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบหมายเลข 4) มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเริ่มวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.15 น. ก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้ที่มี
ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ (Negative) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบที่มี 

                                                                        /อุณหภูมิเกิน... 
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อุณหภูมิเกิน 37 องศาเซลเซียส จะต้องแยกมานั่งสอบในห้องที่กำหนดไว้เท่านั้น  
2 ผู้มีสิทธิ์สอบที่เข้าสอบทุกคนต้องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้ที ่มี

อุณหภูมิเกิน 37 องศาเซลเซียส จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
3 ในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง/ อาจารย์/ ครู ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน 

เข้ามาส่ง หรือรอในบริเวณที่จัดสอบทุกกรณี ทั้งนี้ให้ผู้ปกครอง/ อาจารย์/ ครู ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน 
นัดหมายกับผู้มีสิทธิ์สอบที่เข้าสอบให้เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเข้า
มาในบริเวณที่จัดสอบทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

4 ระหว่างอยู่ในบริเวณที่จัดสอบ ในห้องสอบ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน
และนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

5 กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู ทุก 2 ชั่วโมง  

6 จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ 
 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการสอบฯ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต หรือพยายามทุจริตการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับ
บุคคลผู้นั ้น และคณะกรรมการดำเนินการสอบอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจ
พิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าสอบในครั้งต่อไป 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่    10    สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

                                                  ลงนาม                  ลิวา ผาดไธสง 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง) 

                                      ประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

          สำเนาถูกต้อง 

              
(นางสาวสุภามาศ สงวนศักดิ์สันติ) 

       พนักงานปฏิบัติงาน 


