คำชี้แจงกำรสอบรอบเจียระไนเพชร
โครงกำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครังที
้ ่ 9 ระดับอุดมศึกษำ (ครังที
้ ่ 5)
วันอำทิ ตย์ที่ 8 ตุลำคม 2560 ณ อำคำรเกษมอุทยำนิ น คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ข้อควรปฏิ บตั ิ และสิ่ งที่ต้องเตรียมมำในวันสอบ
1. เปิ ดรับลงทะเบียนระหว่างเวลา 07:30 – 08:30 น. (ลงทะเบียนช้ากว่า 09:00 น. จะถูกตัดสิทธิการเข้
าสอบ)
์
ลงทะเบียนได้ท่ี ลำนชัน้ 1 อำคำรเกษมอุทยำนิ น คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิ ทยำลัย ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.) โปรดเตรียมเอกสำรและนำมำแสดงในวันแข่งขัน :
1. ใบยืนยันกำรสมัครเข้ำแข่งขันที่มีคณบดีลงนำม 2. บัตรประจำตัวประชำชน/ใบขับขี่ 3. บัตรประจำตัวนักศึกษำ
2.) โปรดจำ : 1. รหัสประจำตัวสอบ 2. ห้องสอบ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและฝนในกระดาษคาตอบ
3.) ลงทะเบียนตำมเลขที่ห้องสอบ โปรดตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง
2. เตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ อนุญำตให้นำเครือ่ งคิ ดเลขเข้ำห้องสอบได้ โดยต้องเป็ นเครือ่ งคิ ดเลข
รุน่ ธรรมดำที่ไม่มีฟังก์ชนั ซับซ้อน เช่น ฟังก์ชนั ทำงกำรเงิ น สถิ ติ วิ ทยำศำสตร์ เป็ นต้น

3. เมื่อเสร็จสิน้ การสอบรอบเจียระไนเพชร ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องไปทีห่ อประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมพิธเี ปิ ดและฟั งประกาศผลการแข่งขัน
กำรแต่งกำย (หำกแต่งกำยไม่เป็ นไปตำมที่แจ้ง จะไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนและไม่สำมำรถเข้ำสอบได้)
- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาทีส่ ภุ าพ และสวมรองเท้าหุม้ ส้นหรือรัดส้น ไม่อนุญำตให้ใส่ เสื้อยืดคอกลม กำงเกงยีนส์ กำงเกงขำสัน้ กำงเกง
สำมส่วน กระโปรงสัน้ เกิ นกว่ำเข่ำ และรองเท้ำแตะ (*กรรมการคุมสอบมีอานาจในการสงวนสิทธิไม่
์ ให้เข้าสอบ หากแต่งกายไม่เหมาะสม)
ข้อปฎิ บตั ิ ในกำรเข้ำสอบ
1. นำเฉพำะหลักฐำนแสดงตน (บัตรประจำตัวประชำชน/ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักศึกษำ) ดิ นสอ 2B ยำงลบ ปำกกำ
และเครือ่ งคิ ดเลขรุน่ ธรรมดำที่กำหนดวำงบนโต๊ะนัง่ สอบ (ห้ามนากระเป๋ าใส่เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ)
2. กระเป๋ าสัมภาระให้วางไว้หน้าห้องสอบ ทัง้ นี้ฝ่ายจัดการไม่รบั ผิดชอบในการรับฝากกระเป๋ าและของมีค่า
3. เริม่ สอบในเวลา 09:00 – 10:00 น. ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อสอบ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (โปรดอ่ำน “คำแนะนำในกำรกรอกข้อมูล”)
5. เมื่อกรรมการคุมสอบให้สญ
ั ญาณเริม่ การสอบ ให้เลือกคาตอบทีผ่ สู้ อบคิดว่าถูกต้องทีส่ ดุ แล้วใช้ดนิ สอ 2B ฝนตัวเลือก A หรือ B หรือ C หรือ D
ให้ชดั เจน ถ้าต้องการเปลีย่ นคาตอบ ให้ใช้ยางลบดินสอลบตัวเลือกเดิมให้สะอาดก่อนทีจ่ ะเลือกตัวเลือกใหม่ (หากลบไม่สะอาด เครื่องตรวจ
คาตอบจะอ่านว่าเลือก 2 ข้อ ซึง่ ผูส้ อบจะไม่ได้คะแนนในข้อนัน้ ทันที)
6. ใช้ดินสอ 2B ในกำรฝนคำตอบเท่ำนัน้ หากใช้ปากกาหรือดินสอนอกเหนือจากนี้ เครื่องจะไม่ทาการตรวจข้อสอบ
7. ข้อสอบมีจำนวนทัง้ สิ้ น 70 ข้อ คะแนนเต็ม 70 คะแนน ใช้เวลำในกำรทำข้อสอบจำนวน 1 ชัวโมง
่
(เวลา 09:00 – 10:00 น.) โดยทา
ข้อสอบร่วมกันเป็ นทีม (1 ทีมช่วยกันคิดคาตอบ และส่งกระดาษคาตอบเพียงชุดเดียว)
8. ไม่อนุญาตให้ผสู้ อบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
9. เมื่อกรรมการคุมสอบให้สญ
ั ญาณหมดเวลาสอบ ผูส้ อบจะต้องหยุดการทาข้อสอบทันที ให้สอดกระดาษคาตอบไว้ในหน้าแรกของชุดข้อสอบ
และนังรอจนกว่
่
ากรรมการคุมสอบจะไปเก็บชุดข้อสอบและกระดาษคาตอบ
10. กำรทุจริตไม่วำ่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่ำกำรตัดสิ นจำกเจ้ำหน้ ำที่คมุ สอบเป็ นที่สิ้นสุด
คำแนะนำในกำรกรอกข้อมูล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เป็ นภาษาไทยและตัวบรรจง)
1. กระดำษคำถำม
กรอก 1) ชื่อทีม 2) ชื่อมหำวิ ทยำลัย 3) ชื่อคณะ และ 4) รหัสประจำตัวสอบ ด้วยปำกกำ
2. กระดำษคำตอบ (ดูตวั อย่างการกรอกข้อมูล และการฝนตัวเลขรหัสประจาตัวสอบทีห่ น้า 2)
กรอก 1) ชื่อทีม 2) ชื่อมหำวิ ทยำลัย 3) ชื่อคณะ และ 4) รหัสประจำตัวสอบ ด้วยปำกกำ
ฝนตัวเลข รหัสประจำตัวสอบ ด้วยดิ นสอ 2B

*** เพื่อประโยชน์ ของผู้สอบทุกท่ำน โปรดอ่ำนคำแนะนำอย่ำงละเอียด ***

ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลลงในกระดำษคำตอบ
รหัสประจาตัวสอบมี 3 หลัก ให้กรอกด้วย
ปากกาในหลักที่ 8-10 และฝนด้วย
ดินสอ 2B ให้ครบในหลักที่ 1-10

ข้อสอบมีจานวนทัง้ สิน้ 70 ข้อ เป็ นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคาตอบทีค่ ดิ ว่า
ถูกต้องทีส่ ดุ แล้วใช้ดนิ สอ 2B ฝนตัวเลือก A หรือ B หรือ C หรือ D ให้ชดั เจน

