ระเบียบการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
" PSU Phuket Science and Math Test"
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
การสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. กาหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 หรือเมื่อผู้สมัครสอบครบจานวน 1,000 คน
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการสอบวัดความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมใบสมัครได้ที่ www.te.psu.ac.th
2. การส่งใบสมัคร มี 3 ช่องทาง ดังนี้ (ส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
2.1 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
โดยจ่าหน้าซองถึง คุณธรรมรัตน์ แซ่ตัน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
(โดยระบุ สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
2.2 ส่งใบสมัครทาง E-mail : phuketpsutest@gmail.com
2.3 ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. ค่าสมัครและการจ่ายค่าสมัคร
3.1 ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท
3.2 การจ่ายค่าสมัคร มี 2 ช่องทาง ดังนี้
(1) โอนค่าสมัครสอบในนาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต) บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด เลขที่บัญชี 857-3-00006-6
พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผูส้ มัครสอบ
- ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง คุณธรรมรัตน์ แซ่ตัน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
(โดยระบุ สอบวัดความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) หรือ
- ทาง E-mail : phuketpsutest@gmail.com
(2) จ่ายค่าสมัครสอบด้วยตนเองทีส่ านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
4. รายละเอียดการสมัครสอบและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
4.2 ผู้สมัครสอบต้องได้รับการรับรองระดับชั้นการศึกษาจาก ผู้อานวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หรือ
ผู้ปกครอง (ให้แนบคารับรองระดับชั้นการศึกษาประกอบการสมัครสอบ)
4.3 ห้ามผูส้ มัครสอบในระดับชั้นที่ต่ากว่าที่ตนเองกาลังศึกษา หากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีการสอบไม่ตรงกับ
ระดับชั้นจะปรับตกและไม่คืนเงินในการสมัครสอบ
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5. รายละเอียดการสอบ
5.1 การสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2 จัดสอบ 2 วิชา ดังนี้

ป.4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้น

วิชาวิทยาศาสตร์
เวลาสอบ

ระดับชั้น

เวลาสอบ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

09.00 - 11.00 น.

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6

13.30 - 15.30 น.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1 - ม.3

09.00 - 11.00 น.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1 - ม.3

13.30 - 15.30 น.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6

09.00 - 12.00 น.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6

13.30 - 16.30 น.

**ข้อสอบออกโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต**
5.3 อนุญาตให้นาดินสอดาขนาด 2B หรือ ปากกา(สีดาหรือสีน้าเงิน) และปากกาลบคาผิด หรือยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
5.4 ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประจาตัวที่มีรูปแสดงชัดเจน ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
5.5 ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
5.6 ไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที
5.7 หากผู้สมัครสอบมาสาย เกิน 30 นาที จะหมดสิทธิ์สอบทันที
6. การลงทะเบียน
ลงทะเบียนในห้องสอบตามที่ระบุ
7. การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ
7.1 ประกาศคะแนนสอบและผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.te.psu.ac.th
7.2 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการน้า
อาคาร 1 ชั้น 2
7.3 นักเรียนที่ไม่สามารถมารับเงินรางวัลและเกียรติบัตรได้ด้วยตนเองในวันและเวลาข้างต้น
สามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ใน วัน และเวลาราชการ
7.4 รางวัล สาหรับแต่ละระดับชั้น และวิชา
 รางวัลที่ 1 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
 รางวัลที่ 2 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
 รางวัลที่ 3 500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
หมายเหตุ : 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ต้องได้คะแนนสอบตัง้ แต่ 50% ขึ้นไปและมีคะแนนสูงสุดเป็น 3 อันดับแรกโดย
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
3. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ www.te.psu.ac.th
4. สามารถดูรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบได้ที่ www.te.psu.ac.th ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561
5. กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.te.psu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 31

สิงหาคม 2561
(รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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