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ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่   22   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
---------------------------- 

 1. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง
แ บ บ สุ ภ า พ  ส ว ม ร อ ง เท้ า คั ท ชู หุ้ ม ส้ น  สุ ภ าพ บุ รุ ษ ส ว ม เสื้ อ เชิ้ ต แ ล ะก า ง เก งแ บ บ สุ ภ า พ 
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้น  
  ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพเข้าสอบโดยเด็ดขาด เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ 
เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อแขนกุด รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ เป็นต้น   

2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
3. หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ   
 3.1 บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก

และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบให้ครบถ้วน  
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน 
   ในกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

 ในกรณี เปลี่ ยนชื่ อและหรือนามสกุลหลั งจากสมัครสอบให้ ผู้ สมัครสอบ 
น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุลมาแสดงในวันสอบด้วย 

 ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 4. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว ผู้ใดที่ไปถึงห้องสอบภายหลังที่
การสอบด าเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
 5. ผู้ เข้าสอบต้องนั่ งสอบตามที่นั่ งสอบ  ห้องสอบ  และสถานที่สอบ ที่ส านักงานอัยการสูงสุด 
ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 6. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไปเอง 
 7. สิ่งที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบได้ คือ หลักฐานที่ต้องแสดงตนในวันสอบตามข้อ 3. ดินสอ 
2B หรือมากกว่า  ปากกาหมึกแห้งสีน้ าเงินหรือสีด า  และยางลบ  เท่านั้น 
 8. ห้ามน าต ารา หนังสือ เอกสารอ่ืนใด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าทุกชนิด (รวมทั้งกระเป๋า
เงิน) นาฬิการะบบดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณ
ได้ เครื่องบันทึกภาพ  เครื่องบันทึกเสียง กบเหลาดินสอ และน้ ายาลบค าผิด เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
หากน าเข้าจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
  ส านักงานอัยการสูงสุดไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด และจะไม่รับผิดชอบ
การสู ญหายใด ๆ ทั้ งสิ้ น ทั้ งนี้  ศู นย์ สอบธรรมศาสตร์  รั งสิ ต มี บริ การให้ เช่ าตู้ เก็ บของ และรั บฝาก 
สิ่งของ โดยมีค่าบริการตามที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต ก าหนด 
 9. หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดไม่มีหลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบตามข้อ 3. หรือพบว่ามีสิ่งที่
ห้ามน าเข้าห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการท าค าตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้
ต่อเมื่อเริ่มด าเนินการสอบไปแล้ว ๒ ชั่วโมง รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้งหมด 
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 10. การท าค าตอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  10.1 ให้ ใช้ปากกาหมึกแห้งสีน้ าเงินหรือสีด า เขียนเลขที่แบบทดสอบและลายมือชื่อ 
ผู้เข้าสอบในกระดาษค าตอบ และเขียนเลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อผู้เข้าสอบและวันที่ใน
แบบทดสอบ   
  10.2 ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือมากกว่า ระบายค าตอบในวงกลม ตามค าแนะน า 

ในกระดาษค าตอบ  
 11. ผู้ เข้าสอบต้องปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
โดยเคร่งครัด 
 12. เมื่ออยู่ในห้องสอบและขณะสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก และห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 13. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ  น าแบบทดสอบ  และหรือกระดาษค าตอบออกจากห้อง
สอบโดยเด็ดขาด 
 14. ห้ามผู้ เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนครบก าหนดเวลา ๒ ชั่วโมง นับตั้ งแต่ เวลาที่ เริ่มสอบ 
   

 15. ผู้เข้าสอบประสงค์จะส่งกระดาษค าตอบและแบบทดสอบก่อนหมดเวลา ให้ยกมือขึ้น  
ห้ ามลุ กจากที่ นั่ งสอบไปส่ งกระดาษค าตอบและแบบทดสอบด้ วยตนเอง และต้ องรอให้ เจ้ าหน้ าที่ คุ มสอบ 
เก็บกระดาษค าตอบและแบบทดสอบเสร็จก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 16. เมื่อหมดเวลาท าค าตอบ  ผู้ เข้าสอบจะต้องหยุดท าข้อสอบทันที และต้องรอให้
เจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บกระดาษค าตอบและแบบทดสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 17. ผู้ เข้าสอบทุกคนต้องใช้ เจลแอลกอฮอล์  ท าความสะอาดมือก่อนเข้าห้องสอบ 
และต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ผู้เข้าสอบจัดหามาเองตลอดระยะเวลาสอบ รวมถึงรักษาระยะห่าง (Social 
Distancing) ตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก าหนด   
 18. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตในการสอบ อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ หรือคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน หรืออ าจ
พิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้าสอบในลักษณะเดียวกันนี้อีกต่อไป 
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