
สทศ.3 
 

ใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

ระดับช้ัน..............รหัสศูนยสอบ...............................ช่ือศูนยสอบ...................................................รหัสสนามสอบ.......................ช่ือสนามสอบ..............................................

ตึก/อาคาร.................................หองสอบ..............................ช้ัน....................รหัสวิชา..............ช่ือวิชา.............................วันท่ีสอบ...........................เวลาสอบ....................   

เลขที่น่ังสอบ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ชื่อ – สกุลผูเขาสอบ 

(เขียนตัวบรรจง ) 
รหัสชุดขอสอบ ชื่อโรงเรียนที่กําลังศึกษาปจจบุัน ลายเซ็นผูเขาสอบ ระบุสาเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมจํานวนผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ)  ท้ังหมด  คน 
 

ลงช่ือ ............................................................  กรรมการคุมสอบ 1        ลงช่ือ ................................................................  กรรมการคุมสอบ 2 

            (...........................................................)                               (..............................................................) 

   
  

 
 

 
 



  สทศ.5 

แบบฟอรมสําหรับผูปฏิบัตผิิดระเบียบการสอบ O-NET  ปการศึกษา 2558 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

ขาพเจา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................. นามสกลุ.................................เลขท่ีนั่งสอบ........................................... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................นกัเรียนโรงเรียน....................................................................................   

เบอรติดตอ...........................ศูนยสอบ.................................สนามสอบ...................................จังหวัด............................................. 

หองสอบ........................ตึก/อาคาร.......................................ชั้น..............วันท่ีสอบ.......................รายวิชา.......................................  

 มีความประสงค(ระบุเหตุผล)................................................................................................................................................. 

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

 ท้ังน้ีขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  พรอมไดแนบหลักฐานท่ีจําเปนประกอบการพิจารณา  และ

รับทราบวาการประกาศคะแนนสอบอยูในดุลยพินิจของ สทศ. 

 ลงชื่อ............................................................... 

            (...............................................................) 

ความเห็นของ ผูอํานวยการโรงเรียน หรือ อาจารยของโรงเรียน (เฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวของ) 
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ............................................................... 
           (...............................................................) 
      ตําแหนง........................................................... 
ความเห็นของหัวหนาสนามสอบ 
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ............................................................... 
           (..............................................................) 
      ตําแหนง........................................................... 
ความเห็นของประธานศูนยสอบหรือตัวแทนศูนยสอบ 
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ............................................................... 
            (..............................................................) 
      ตําแหนง........................................................... 
ความเห็นของ สทศ. 
.................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ............................................................... 
             (............................................................) 
      ตําแหนง........................................................... 
 

หมายเหตุ  แบบฟอรม สทศ.5 ใหเขียน 1 แผนตอ 1 วิชา แลวสงให สทศ. พรอมกระดาษคําตอบ 

 
 
 
 
 



 
 

สทศ.6 

   แบบฟอรมคําขอแกไขขอมูล  O-NET  ปการศึกษา 2558 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   
 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

ขาพเจา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...............................................นามสกุล................................................................. 

เลขท่ีนั่งสอบ   ช่ือโรงเรียน.....................................................................   

เบอรติดตอ............................................................(E-mail)................................................................................ 

รหัสศูนยสอบ.........................................................ช่ือศูนยสอบ........................................................................... 

รหัสสนามสอบ.......................................................ช่ือสนามสอบ....................................................................... 

 มีความประสงคจะขอแกไขขอมูลในใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2)   ดังนี้ 

รายการ จากเดิม ขอแกไขเปน 

1.  เพศ   

2.  ชื่อ   

3.  นามสกุล   

4.  เลขประจําตัวประชาชน   

5.  รหัสโรงเรียน   

6.  เลขประจําตัวนักเรียน   

อ่ืนๆ   

 

 ท้ังนี้ ขาพเจาไดแนบสําเนาหลักฐานท่ีจําเปน   เพ่ือประกอบการขอแกไขมาดวยแลว  คือ 

 สําเนาบัตรประชาชน    ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน   อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................  

   

     ลงชื่อ ..........................................................   

      (                    ) 

     วันท่ี ................./......................../................. 

 

หมายเหตุ  การแกไขขอมูล 1 คนตอแผน ไมตองแยกตามรายวิชา แลวสงให สทศ. พรอมกระดาษคําตอบ 
 



 

 

O-NET 1 

บัญชีรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหวางหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหัวหนาสนามสอบ เปนผูลงบนัทึก และสงเก็บไวที่ศูนยสอบ) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 รหัสศูนยสอบ.....................................ช่ือศูนยสอบ.......................................................รหัสสนามสอบ..................................ช่ือสนามสอบ..................................................... 

 รหัสวิชา.............................................ช่ือวิชา...............................................................วันท่ีสอบ.........................................................เวลาสอบ............................................. 

กอนการสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

หองสอบ 
จํานวนซอง ชื่อผูรับ 

แบบทดสอบ 

จํานวน 

สทศ.2 

จํานวนผูมสีิทธิ์สอบตาม สทศ.2 
จํานวน สทศ.3 

จํานวนผูเขาสอบ 

กรณีพิเศษ 

ชื่อผูสงซอง

กระดาษคําตอบ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เขาสอบ ขาดสอบ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  รวม       

 

ไดตรวจนับแลวครบถวนตามจํานวนท่ีระบุไว                        ลงช่ือ......................................................................หัวหนาสนามสอบ 

                                                       (....................................................................) 



                               O-NET 2 

บัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอ่ืนๆจากหัวหนาสนามสอบถึงศูนยสอบ  (สําหรับหัวหนาสนามสอบเปนผูบนัทึกและสงเก็บไวที่ศูนยสอบ) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รหัสศูนยสอบ.........................ช่ือศูนยสอบ........................................รหัสสนามสอบ............................ช่ือสนามสอบ..........................................วันท่ีสอบ............................. 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนกระดาษคําตอบ จํานวน 

สทศ.2 

จํานวนผูมสีิทธิ์สอบตาม สทศ.2 จํานวน 

สทศ.3 

จํานวนผูเขาสอบ 

กรณีพิเศษ 

จํานวนซองเอกสาร 

อ่ืน ๆ(ถามี) ซอง กลอง เขาสอบ ขาดสอบ 

          

          

          

          

          

          

          

          

รวม         

 
 

     

                                                                                                     

             

ลงช่ือผูสง....................................................................หัวหนาสนามสอบ 

(.................................................................)                                                                                             

                          ……….. / ……….. / …………         

        
 

ไดตรวจนับแลวครบถวนตามจํานวนท่ีระบุไว 

ลงช่ือผูรับ....................................................................ประธานศูนยสอบ 

           (.................................................................)                                                                                             

                    ……….. / ……….. / …………        



O-NET 3 

(สําหรับศูนยสอบบนัทึกแลวนําสง สทศ. พรอมกลองกระดาษคําตอบ) 

บัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอ่ืนๆ  จากศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่6          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

วันที่สอบ.....................................รหัสศูนยสอบ......................................ชื่อศูนยสอบ.......................................................... 

ชื่อประธานศูนยสอบ........................................................................... โทรศัพท……..…………………..………………………. 

ชื่อผูประสานงาน.................................................................................  โทรศัพท……..……………………..……………………. 
 

ลําดับที ่ ชื่อสนามสอบ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
กลองกระดาษคําตอบ ซองเอกสาร(ถามี) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม    

ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ 

รหัส

วิชา 
ชื่อวิชา 

จํานวน 

หองสอบ 

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ ตาม สทศ.2 จํานวนผูเขาสอบ

กรณีพิเศษ 

รวมท้ังจํานวนท้ังสิ้น 

เขาสอบ ขาดสอบ ผูเขาสอบ ผูขาดสอบ 

 ภาษาไทย       

 สังคมศึกษาฯ       

 ภาษาอังกฤษ       

 คณิตศาสตร       

 วิทยาศาสตร       

ลงชื่อผูสง.....................................................  ประธานศูนยสอบ 

                                                                               (...................................................) 

                 ......... /............./........... 

      ไดรับกลองกระดาษคําตอบเปนที่เรียบรอยแลวและจํานวนครบถวน 

ลงชื่อผูรับ.....................................................  เจาหนาที่ สทศ. 

         (...................................................) 

                ......... /............./........... 



O-NET 5 

(สําหรับสนามสอบบันทึกและสงเก็บไวท่ีศูนยสอบพรอมกลองกระดาษคําตอบ) 

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ระดับสนามสอบ 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

เรียน  ประธานศูนยสอบ.............................................. 

รหัสศูนยสอบ..............................ช่ือศูนยสอบ.......................................................................................................... 

รหัสสนามสอบ...............................ช่ือสนามสอบ..................................................................................................... 

ช่ือหัวหนาสนามสอบ................................................................เบอรติดตอ.............................................................. 

 ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน

หองสอบ 

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ

ตาม สทศ.2 
จํานวนผูเขา

สอบกรณีพิเศษ 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 

เขาสอบ ขาดสอบ ผูเขาสอบ ผูขาดสอบ 

 ภาษาไทย       

 สังคมศึกษาฯ       

 ภาษาอังกฤษ       

 คณิตศาสตร       

 วิทยาศาสตร       
 

 

ขอมูลการใชแบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง 

 

แบบทดสอบสํารอง กระดาษคําตอบสํารอง 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา / จํานวนฉบับ 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา / จํานวนแผน 

            

1.พิมพไมชัดเจน       1.ระบุขอมูลไมตรงกับผูเขาสอบ       

2.ชํารุดฉีกขาด       2.ชํารุดฉีกขาด       

3.จํานวนไมตรงตามที่

ระบุหนาซอง 

      3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุหนา

ซอง 

      

4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ       4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ       

5.อ่ืนๆ       5.อ่ืนๆ       

จํานวนรวมทั้งสิ้น       จํานวนรวมทั้งสิ้น       

 

 

 

 



 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ปญหาและขอเสนอแนะ 

คําช้ีแจง     ใหทานใสเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง  ถาใสเครื่องหมาย   ลงในชองไมใช 

                ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
เปนตามแนวปฏิบัติ 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
ใช ไมใช 

 

กอนการจัดสอบ 

1.การประสานงานของศูนยสอบ 

2.การจัดสงขอมูลตามกําหนด   

3.การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ  

4.การจัดสนามสอบและหองสอบ 

5.การประชาสัมพันธการสอบ  

6.การตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต 

7.การจัดประชุมระดับสนามสอบ  

8.การรับสงแบบทดสอบ  เอกสารและ

อุปกรณการสอบ ระหวางศูนยสอบกับสนาม

สอบ  

 

ระหวางการจัดสอบ 
 

1.การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการระดับสนาม

สอบ 

2.การปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ 

ของผูเขาสอบ 

3.การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการคุมสอบ 

4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ 

5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 

6.การตรวจสอบความถูกตองและจํานวน

กระดาษคําตอบ 

7.การสอบมีความเรียบรอย  โปรงใสและ

ยุติธรรม 

 

 

 

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

……………. 

……………. 

……………. 

 

 

 

 
 

……………. 

 

……………. 

 

………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

………….. 

 

 

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

……………. 

……………. 

……………. 

 

 

 

 
 

……………. 

 

……………. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

……….…. 

 

……….…. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………….…….. 

 

 

 

 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

……………………………………………………………….. 

  

 

 



 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
เปนตามแนวปฏิบัติ 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
ใช ไมใช 

 

หลังเสร็จส้ินการจัดสอบ 
 

1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ

กระดาษคําตอบ 

2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ 

3.การสงซองแบบทดสอบและซอง

กระดาษคําตอบใหกรรมการกลาง 

4.การปดผนึกซองกระดาษคําตอบและการ

ปดทับดวยเทปกาวแบบทําลายตนเอง 

5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบท้ังหมดลง

กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ 

6.การนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ

กลับและเอกสารการจัดสอบสงใหศูนยสอบ 

7.การนํากลองแบบทดสอบสงใหศูนยสอบ 

 

 

 
 

………..… 

 

………….. 

……………. 

 

………….. 

 

………….. 

 

………….. 

 

………….. 

 

 
 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

………….. 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

 
 

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

 

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

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

 

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

 

…….………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

 

ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงช่ือ.........................................................หัวหนาสนามสอบ

             (.......................................................) 

      …….. / ……….. /……… 

 

 

 

 

 

 



O-NET 6 
 

(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลว นําสง สทศ. โดยสังเคราะหจากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)    

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับศูนยสอบ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   
 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

วันท่ีสอบ........................................รหัสศูนยสอบ................................ช่ือศูนยสอบ................................................. 

ช่ือประธานศูนยสอบ............................................................................เบอรติดตอ................................................... 

ช่ือผูประสานงานระดับศูนยสอบ.........................................................เบอรติดตอ................................................... 
 

ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน

หองสอบ 

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบตาม 

สทศ.2 

จํานวนผูเขา

สอบกรณี

พิเศษ 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 

เขาสอบ ขาดสอบ ผูเขาสอบ ผูขาดสอบ 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ขอมูลการใชแบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง 

แบบทดสอบสํารอง กระดาษคําตอบสํารอง 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา / จํานวนฉบับ 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา / จํานวนแผน 

            

1.พิมพไมชัดเจน       1.ระบุขอมูลไมตรงกับผูเขาสอบ       

2.ชํารุดฉีกขาด       2.ชํารุดฉีกขาด       

3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุ

หนาซอง 

      3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุหนา

ซอง 

      

4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ       4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ       

5.อ่ืนๆ       5.อ่ืนๆ       

จํานวนรวมทั้งสิ้น       จํานวนรวมทั้งสิ้น       

 



 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ปญหาและขอเสนอแนะ 

คําช้ีแจง     ใหทานใสเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง  ถาใสเครื่องหมาย   ลงในชองไมใช 

                ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
เปนตามแนวปฏบัิติ 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
ใช ไมใช 

 

กอนการจัดสอบ 

1.การประสานงานของศูนยสอบ 

2.การจัดสงขอมูลตามกําหนด   

3.การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ  

4.การจัดสนามสอบและหองสอบ 

5.การประชาสัมพันธการสอบ  

6.การตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต 

7.การจัดประชุมระดับสนามสอบ  

8.การรับสงแบบทดสอบ  เอกสารและ

อุปกรณการสอบ ระหวางศูนยสอบกับสนาม

สอบ  

 

ระหวางการจัดสอบ 
 

1.การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการระดับ 

สนามสอบ 

2.การปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ 

ของผูเขาสอบ 

3.การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการคุมสอบ 

4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ 

5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 

6.การตรวจสอบความถูกตองและจํานวน

กระดาษคําตอบ 

7.การสอบมีความเรียบรอย  โปรงใสและ

ยุติธรรม 

 

 

 

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

……………. 

……………. 

……………. 

 

 

 

 
 

……………. 

 

……………. 

 

………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

………….. 

 

 

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

……………. 

……………. 

……………. 

 

 

 

 
 

……………. 

 

……………. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

……….…. 

 

……….…. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

……………………………………………………………….. 

  



 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
เปนตามแนวปฏิบัติ 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
ใช ไมใช 

 

หลังเสร็จส้ินการจัดสอบ 
 

1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ

กระดาษคําตอบ 

2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ 

3.การสงซองแบบทดสอบและซอง

กระดาษคําตอบใหกรรมการกลาง 

4.การปดผนึกซองกระดาษคําตอบและการ

ปดทับดวยเทปกาวแบบทําลายตนเอง 

5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบท้ังหมดลง

กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ 

6.การนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ

กลับและเอกสารการจัดสอบสงใหศูนยสอบ 

7.การนํากลองแบบทดสอบสงใหศูนยสอบ 

 

 

 
 

………..… 

 

………….. 

……………. 

 

………….. 

 

………….. 

 

………….. 

 

………….. 

 

 
 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

………….. 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

 
 

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

 

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

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

 

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

 

…….………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                 ลงช่ือ...................................................  ประธานศูนยสอบ 

                                                     (..................................................) 

                      ..………/..………/……….... 

 

 

 

 



 

O-NET 7 

(สําหรับตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบบันทึกแลวสงเก็บไวท่ีศูนยสอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ี) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เรียน  ประธานศูนยสอบ 

 ขาพเจา ..........................................................เบอรติดตอ (โปรดระบ)ุ .................................................... 

เปนตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ........................................ของการสอบ O-NET  ระดบัชั้น ...................... 

ศูนยสอบ.....................................................ขอรายงานการดําเนินการ  ดังน้ี 

ผลการปฏิบัตงิาน  ปญหาและขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง ใหทานใสเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง  ถาใสเคร่ืองหมาย   ลงในชองไมใช ใหระบุ

ปญหาและขอเสนอแนะดวย 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เปนตามแนวปฏิบัต ิ

ปญหาและขอเสนอแนะ 
ใช ไมใช 

1.แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและ

อุปกรณที่เก่ียวของกับการจัดสอบจากศูนยสอบไป

ยังสนามสอบใหอยูในสภาพเรียบรอยและ

ปลอดภัย 

2.หัวหนาสนามสอบ  กรรมการกลางปฏิบัติหนาที่

ดวยความรับผดิชอบและเปนตามคูมือฯ 

3.กรรมการคุมสอบปฎิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบและเปนตามคูมือฯ 

4.ผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ  

5.การตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบครบถวน

แลวปดผนึกซองและปดทับดวยเทปกาวพิเศษ

แบบทาํลายตนเองทันท ี

6.การดําเนินการจัดสอบของสนามสอบมีความ

เรียบรอย โปรงใส และยุติธรรม 

7.การสงกลองกระดาษคําตอบ เอกสารที่เก่ียวของ

กับการจัดสอบจากสนามสอบไปยังศูนยสอบอยูใน

สภาพปลอดภัย 

8.การสงกลองกระดาษคําตอบกลับไปยังศูนยสอบ

อยูในสภาพทีป่ลอดภัย 

 

…………… 

 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

 

…………… 

 

…………… 

 

 

………….. 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

 

…………… 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

………………………………………………………. 

ลงชื่อ......................................................ตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ 

                                      (.......................................................) 

     ……..… / ….……… /………….  



 

O-NET 8 

  (สําหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแลวสงเก็บไวท่ีศูนยสอบ) 

ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประจําสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับช้ัน.............................รหัสศูนยสอบ................................ช่ือศูนยสอบ........................................................วันท่ีสอบ............................................................................... 

รหัสสนามสอบ.................................ช่ือสนามสอบ.................................................ช่ือหัวหนาสนามสอบ......................................................โทรศัพท.................................... 

ลําดับที ่ ชื่อ -สกุล ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) ลายมือชื่อผูรับเงิน วัน/เดือน/ป ที่รับเงิน 

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน    

จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ตัวอักษร)........................................................... 

      ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินถูกตองแลว     ลงช่ือ..................................................... หัวหนาสนามสอบ 

       (.....................................................) 

         

         ลงช่ือ..................................................... ผูจายเงิน 

                                                                                                                                        (....................................................) 

หมายเหตุ    ตําแหนงใหระบุตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  เชน  หัวหนาสนามสอบ 

                  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบหองสอบท่ี....   นักการภารโรง  ฯลฯ  

    



 

 

 

เอกสารกํากับการเปดกลองบรรจุแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เรียน  ประธานศูนยสอบ 

รหัสศูนยสอบ..........................................ช่ือศูนยสอบ.............................................................................................. 

รหัสสนามสอบ....................................... ช่ือสนามสอบ............................................................................................ 

ช่ือหัวหนาสนามสอบ....................................................................เบอรโทรศัพท..................................................... 

ช่ือตัวแทนศูนยสอบ......................................................................เบอรโทรศัพท..................................................... 

 

รหัสวิชา แบบทดสอบวิชา จํานวนกลอง เวลาเปด (น.) 

ลายมือชื่อผูเปดกลอง

แบบทดสอบและกลอง

กระดาษคําตอบ 

ลายมือชื่อตัวแทนศูนยสอบ

ประจําสนามสอบ 

 ภาษาไทย 

 

    

 สังคมศึกษาฯ 
 

    

 ภาษาอังกฤษ 
 

    

 คณิตศาสตร 
 

    

 วิทยาศาสตร 
 

    

 

กลองบรรจุแบบทดสอบทุกวิชาเปดในวันสอบกอนเวลาสอบไมเกิน 1 ช่ัวโมง 

 

                               ลงช่ือ..........................................................หัวหนาสนามสอบ 

                                          (........................................................) 

                                              ............../.............../............... 

 

 

 

 

 

 

 

O-NET 10 



 

 

 

(สาํหรบัสนามสอบบนัทกึและส่งใหศู้นยส์อบ) 

เอกสารกํากับการเปดซองบรรจุแบบทดสอบสํารอง    

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เรียน  ประธานศูนยสอบ 

รหัสศูนยสอบ.......................................ชื่อศูนยสอบ................................................................................................... 

รหัสนามสอบ........................................ชื่อสนามสอบ................................................................................................ 

ชื่อหัวหนาสนามสอบ....................................................................เบอรโทรศัพท....................................................... 

ชื่อตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ...............................................................เบอรโทรศัพท................................... 

ชื่อตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ...............................................................เบอรโทรศัพท................................... 
 

 

ท่ี แบบทดสอบวิชา 
วันท่ี / 

เวลาเปด (น.) 

จํานวน 

ท่ีใช (ฉบับ) 

ชื่อผูเปดซองบรรจุ

แบบทดสอบสํารอง 
สาเหตุท่ีใชแบบทดสอบสํารอง 

1 
     

  

2 
     

  

3 
     

  

4 
     

  

5 
     

  

6 
     

  

7 
     

  

8 
     

  

 

ซองบรรจุแบบทดสอบสํารองทุกวิชาใหเปดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเทานั้นและตองไดรับอนุญาตจาก

ตัวแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ 
 

ลงชื่อ.....................................................................  หัวหนาสนามสอบ 

                                            (........................................................................) 

                                           ................./................................/................ 

O-NET 11 



 

 

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6    

ปการศึกษา 2558   (แบบทดสอบจํานวน  5  ฉบบั) 

 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 

วันเสาร  

27 กุมภาพันธ 2559 

09.00 - 09.50 น. 64 คณิตศาสตร 50  นาที 

พัก  30  นาที 

10.20 - 11.10 น. 61 ภาษาไทย 50  นาที  

พัก  80  นาที 

12.30 - 13.20 น. 65 วิทยาศาสตร 50  นาที  

พัก  30  นาที 

13.50 - 14.40 น. 62 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 50  นาที 

พัก  30  นาที 

15.10 - 16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 50  นาที 
 

สถานศึกษาดูผลไดตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 2559 ท่ี www.niets.or.th 

 

 

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3    

ปการศึกษา 2558   (แบบทดสอบจํานวน  5  ฉบบั) 

 
 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 

วันเสาร  

27 กุมภาพันธ 2559 

09.00 - 10.30 น. 94 คณิตศาสตร 90  นาที  

พัก  30  นาที 

11.00 - 12.30 น. 91 ภาษาไทย 90  นาที  

พัก  90  นาที 

14.00 - 15.30 น. 

 

93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที  

วันอาทิตย 

28 กุมภาพันธ 2559 

09.00 - 10.30 น. 95 วิทยาศาสตร 90  นาที 

พัก  30  นาที 

11.00 - 12.30 น. 92 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 90  นาที 

 

สถานศึกษาดูผลไดตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2559  ท่ี www.niets.or.th 

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/


 

 

 

ขอปฏิบัติในการสอบ O-NET  ปการศึกษา 2558 
 

ระเบียบการเขาหองสอบ 

1.  ไมมีเลขท่ีนั่งสอบ  ไมมีสิทธิ์สอบ 
2.  ไมมีบัตรแสดงตน  ไมมีสิทธิ์สอบ 
3.  ไปผิดสนามสอบ  ไมมีสิทธิ์สอบ 
4.  ไปสายเกิน  30  นาที  ไมมีสิทธิส์อบในวิชานั้น 
5.  หามนําเคร่ืองมืออุปกรณส่ือสารเขาหองสอบ 
6.  ใหนั่งสอบจนหมดเวลา 
7.  อนุญาต ใหนํานาฬิกาเขาหองสอบ (ตองเปนนาฬิกาธรรมดาท่ีใชดูเวลาเทานั้น) 

 
 

หลักฐานท่ีใชในการเขาหองสอบ 

 บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวนักเรียนท่ีมีรูป หรือบัตรท่ีทางราชการเปนผูออกให  

และมีรูปถาย 

 

อุปกรณท่ีอนุญาตใหนําเขาหองสอบ 

 1.  ปากกา   

 2.  ดินสอดํา 2B  

   3.  ยางลบ  

   4.  กบเหลาดินสอ  
     5.  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนท่ีมีรูป     
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