(สำเนำ)
ประกำศศูนย์ภูมิศำสตร์โอลิมปิก สอวน. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
................................................
ตามประกาศศู น ย์ ภู มิ ศ าสตร์ โ อลิ ม ปิ ก สอวน. มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ลงวั น ที่
8 มิ ถุ น ายน 2564 ได้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสายสามั ญ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สาหรั บ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ 16 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ และตามประกาศมู ล นิ ธิ สอวน. ลง
วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่ อ ง ขอเลื่ อ นการสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า อบรมค่ า ย 1 วิ ช า
ภู มิ ศ าสตร์ ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2564 โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ วั น เวลา สถานที่
สอบ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ ในวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2564 นั้ น
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้
ก) รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 1 และหมำยเลข 2)
ทั้ง นี ้ก ารประกาศรายชื่อ ผู ้มีส ิท ธิ์ส อบ ประกาศตามเอกสารและข้อ เท็จ จริง ที่
โรงเรีย นได้ส่ง แบบตอบรับ มายัง ศูน ย์ภูมิศ าสตร์โ อลิม ปิก สอวน. มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ และมี
คุณ สมบั ติข องผู้ มีสิ ท ธิ์ส มัครเข้า ร่ ว มโครงการตรงตามประกาศรับสมัคร หากพบในภายหลั ง ว่า ผู้มี
สิท ธิ์ส อบรายใดมีคุณ สมบัติไ ม่ต รงตามประกาศรับ สมัค ร ทางศู น ย์ภูมิศ าสตร์โ อลิม ปิก สอวน.
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ จะถือว่า ผู้ มีสิทธิ์ส อบ รายนั้น ขาดคุณ สมบัติ ในการสมัค รเข้า ร่ว มโครงการ
นี้ มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิ ทธิ์ ในการเรี ย กร้อ งใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข) กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน ในวัน เสำร์ที่
15 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำรเรีย นรวม (SB 4) คณะสัง คมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รายละเอียดห้องสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 2)
2. ผู ้ม ีส ิท ธิ ์ส อบต้อ งมาถึง สถานที ่ส อบก่อ นเริ ่ม สอบ 90 นำที โดยศูน ย์
ภูมิศาสตร์โ อลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะตรวจเอกสารผลการตรวจ ATK (72 ชั่วโมง)
ก่อนเข้าสอบ โดยผู้มีสิทธิ์สอบต้องพิมพ์เ อกสำรกำรรั บรองผลกำรตรวจ ATK (72 ชั่วโมง) ที่มี
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กำรลงลำยมือชื่อผู้รับรองจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถรั บรองผลกำรตรวจได้ และวัด
อุณหภูมิ ณ จุดลงทะเบีย น เริ่มตั้งแต่เ วลำ 07.30 น. ก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้ที่มีผ ลการตรวจเชื้อ
เป็นลบ (Negative) และผู้ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37 องศาเซลเซียสเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ใน
เวลา 08.30 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบต่อไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถนาอุปกรณ์ที่
ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุ ไว้ในประกาศเท่านั้นเข้าห้องสอบ เท่านั้น
ค) กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ำค่ำยอบรม ครั้งที่ 1
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 จานวน 35 คน ภายในวันที่ 20 มกราคม
2565 ทางเว็บไซต์ www.geo.soc.cmu.ac.th และ www.facebook.com/Geography.CMU
ง) ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรสอบ
1. การสอบนี้เ ป็น การประเมิน ความรู้ค วามสามารถโดยวิธีก ารสอบตามที่
กาหนดไว้ ทั้ง นี้ ให้ผู้เ ข้า สอบปฏิบัติต ามคาสั่ง ระเบีย บ และวิธีก ารสอบที่กาหนดไว้ใ นประกาศ
ฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด
2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องแต่งกายด้ว ยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบตามกฎของ
โรงเรียน
2.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบพิมพ์เอกสารการรับรองผลการตรวจ ATK (72 ชั่วโมง)
และหลักฐานแสดงตน (ฉบับจริง) ในการเข้าสอบ ดังนี้ คือ
- ต้องพิมพ์เอกสำรกำรรับรองผลกำรตรวจ ATK (72 ชั่วโมง) ที่มีกำร
ลงลำยมือชื่อผู้รับรองจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถรับรอง
ผลกำรตรวจได้ แ ละมี ผ ลการตรวจเชื้ อ เป็ น ลบ (Negative) และมี
อุณหภูมิไม่เกิน 37 องศาเซลเซียสเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ำห้องสอบ
- บัตรประจาตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายชัดเจน และเลขประจาตัวประชาชน
13 หลักระบุชัดเจน หรือ
- ใบอนุญาตขับขี่ที่มีรูปถ่ายชัดเจน และเลขประจาตัว 13 หลัก หรือ
- หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
- ใบรับรองจากทางโรงเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
*หำกไม่มีเอกสำรกำรรับรองผลกำรตรวจ ATK และหลักฐำนแสดงตน (ฉบับจริง) มำแสดง*
*จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบทุกกรณี*

2.3 ห้ำมนาเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่ น โทรศัพท์เคลื่อนที่
(มือถือ) อุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาข้อมือทุกประเภท เป็นต้น รวมทั้ง
ตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าเงิน กระเป๋าสะพาย เครื่องบันทึกภาพ
/เครื่องบันทึก...
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เครื่องบัน ทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องคานวณ เข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด หากพบว่าผู้ใด
นาเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนาทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และอุปกรณ์หรือทรัพย์สินมีค่าเกิดการ
สูญหายทางผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.4 อนุญำตให้นาสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะ
- หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบตามข้อ 2.2
- อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 2B
ยางลบดินสอ และปากกาลูกลื่นหมึกสีน้าเงิน เท่านั้น
2.5 ถือเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์สอบที่ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบ
ที่ได้กาหนดไว้ และต้องจั ดหาเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4 มา
ด้วยตนเอง
2.6 ผู้มีสิทธิ์สอบที่มาถึงสนามสอบหลัง 08.00 น. จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำ
ห้ อ งสอบ ยกเว้ น จะมี เ หตุอั น ควร และได้ รั บอนุ ญ าตจากประธานศู น ย์ ภูมิ ศ าสตร์ โ อลิ ม ปิ ก สอวน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
2.7 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ตามที่
ศูนย์ภูมิศาสตร์โ อลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กาหนดให้ ผู้ที่นั่งสอบไม่ตรงตามที่นั่งสอบที่
กาหนดไว้ จะไม่ได้รับกำรตรวจกระดำษคำตอบ
2.8 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.9 เมื่อหมดเวลาทาข้อสอบและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทา
ข้อสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องหยุดทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบได้อนุญาตแล้ว
2.10 กรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบมี โ รคประจ าตั ว และจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ย าประจ าตั ว
ระหว่างการสอบ ให้อาจารย์/ ครู ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ต้องแจ้งศูนย์ภูมิศำสตร์โอลิมปิก สอวน.
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้ทรำบล่วงหน้ำ ผ่ำ นทำง E-mail geography.cmu@gmail.com ก่อน
วันที่ 7 มกรำคม 2565 เพื่อพิจารณาเท่านั้น
จ) มำตรกำรป้อ งกัน กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019
(COVID-19)
1. กาหนดให้ผู้ มีสิท ธิ์ส อบทุก คน ตรวจหาเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) ด้ว ยชุด ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือ วิธี Real Time PCR (RT-PCR) อย่า งใดอย่า ง
หนึ่ง ซึ่ง จะต้อ งมีก ารลงลายมือ ชื่อ ผู้รับ รองจากบุค ลากรทางการแพทย์ที่ส ามารถรับ รองผลการ
ตรวจได้ ก่อ นเข้า สอบ 72 ชั่ว โมง โดยกำหนดให้ต รวจระหว่ำ งวั น ที่ 13-15 มกรำคม 2565
เท่ำ นั้น ซึ่งต้องมีผ ลการตรวจเชื้อเป็ น Negative หรือ Not Detectable เท่านั้น และต้องพิมพ์
/เอกสารการ...
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เอกสำรกำรรับรองผลกำรตรวจ ATK (72 ชั่วโมง) ที่มีกำรลงลำยมือชื่อผู้รับ รองจำกบุค ลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถรับรองผลกำรตรวจได้ ณ จุดลงทะเบียน เวลำ 07.30 น. ก่อนเข้ำห้อง
สอบ
2. ผู้ มีสิ ทธิ์ ส อบที่เข้ าสอบทุ กคนต้อ งวั ดอุณ หภู มิ ก่ อนเข้า ห้ อ งสอบ โดยผู้ ที่ มี
อุณหภูมิเกิน อ 37งศาเซลเซียส จะไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ในวันสอบ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครอง/ อาจารย์/ ครู ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน
เข้ามาส่ง หรือรอในบริเวณที่จัดสอบทุกกรณี ทั้งนี้ให้ผู้ปกครอง/ อาจารย์/ ครู ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน
นัดหมายกับผู้มีสิทธิ์สอบที่เข้าสอบให้เรียบร้อย และไม่อนุญำตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรสอบเข้ำ
มำในบริเวณที่จัดสอบทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ระหว่างอยู่ในบริเวณที่จัดสอบ ในห้องสอบ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน
และนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. กาหนดให้มีการทาความสะอาดพื้นผิว จุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู ทุก 1.30 ชั่วโมง
6. จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการสอบฯ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต หรือพยายามทุจริตการสอบ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสาหรับ
บุคคลผู้ นั้น และคณะกรรมการดาเนิน การสอบอาจจะพิจารณาสั่ งงดการตรวจให้ คะแนน หรืออาจ
พิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าสอบในครั้งต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

ลิวา ผาดไธสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง)

ประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภามาศ สงวนศักดิ์สันติ)
พนักงานปฏิบัติงาน
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