
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
22 มีนำคม 2564

ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร



ประเมินคุณภาพผู้เรียน  ปี
การศึกษา 2563

สพป.นครนายก
ก ำหนด

 ทดสอบ O-NETช้ัน ป.6 : 13 มีนาคม 2564 (ประกาศผล : 21 เม.ย. 64)

 ทดสอบ O-NETช้ัน ม.3 : 13-14 มีนาคม 2564 (ประกาศผล : 22 เม.ย. 64)

 ประเมินการอ่าน RT ช้ัน ป.1 : 18 มีนาคม 2564 (ประกาศผล : 20 เม.ย.64)

 ทดสอบ NT ช้ัน ป.3 : 24 มีนาคม 2564 (ประกาศผล : 5 พ.ค. 64)

 ทดสอบปลายปี (สพฐ.) ช้ัน ป.2,4,5 และ ม.1,2 : ไม่มีการทดสอบจากส่วนกลาง

By : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  สพป.นครนายก



 ความสามารถด้านภาษาไทย

 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์



วันพุธที่  24 มีนาคม 2564
วันสอบ

วันจันทร์ที่  5 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล



ตารางสอบ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.



โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

ความสามารถ
ด้าน

คะแนนเตม็
เวลา

ในการสอบ
จ านวน
ข้อสอบ

จ านวนข้อสอบจ าแนกตามประเภท

เลือกตอบ เขียนตอบส้ัน
เขียนตอบ

อิสระ

ภาษาไทย 100 90 นาที 30 26 3 1

คณิตศาสตร์ 100 90 นาที 30 26 3 1

สามารถ Download ได้ที่  
เว็บไซต์ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



องค์ประกอบส าคัญของข้อสอบ NT

• สถานการณ์ (ชีวิตประจ าวัน)

• โจทย์ข้อค าถาม (ถามเกี่ยวกับข้อมูลในสถานการณ์)

• ค าตอบ (ซ่อนอยู่ในสถานการณ์)
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ความสามารถด้านภาษาไทย 



สถานการณ์

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

สาระที่ 1
การอ่าน

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ในการตดัสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรัก
การอ่าน

ป3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน

โจทย์ข้อค าถาม



สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

สาระท่ี 
2 การ
เขียน

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนส่ือสาร 
เขียนเรยีงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้า ฯลฯ

ป3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้
อย่างชัดเจน



ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 



ค าตอบ

สาระ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั

สาระท่ี 2

การวดั
ค 2.2แก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั ป3/1 แก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว

การชัง่ การตวง เงิน และเวลา

สถานการณ์

โจทย์ข้อค าถาม
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สาระ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั

สาระท่ี 2

การวดั
ค 2.2แก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั ป3/1 แก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว การชัง่

การตวง เงิน และเวลา

โจทย์ข้อค าถาม

สถานการณ์



การบริหารจัดการสอบ NT
ระดับสนามสอบ



รูปแบบการบริหารจัดการสอบ

สพฐ.

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนโรงเรียน โรงเรียน

สนามสอบ สนามสอบสนามสอบสนามสอบ สนามสอบ

ศูนย์สอบศูนย์สอบ ศูนย์สอบ

หมายเหตุ  ศูนย์สอบสามารถก าหนดให้สถานศกึษาที่นกัเรียนเปน็จ านวนมากหรือขนย้ายนักเรียนล าบากเป็นสนามสอบได้

กระจายอ านาจการบริหารจัดการ ความยุติธรรมและความโปร่งใส

ต้นสังกัด



การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ NT

คณะกรรมการอ านวยการระดับ สพฐ.

คณะกรรมการอ านวยการระดับศูนย์สอบ

คณะกรรมการระดับสนามสอบ

คณะกรรมการระดับห้องสอบ

เพิ่มกรรมการ
ตรวจข้อสอบอัตนัย

หมายเหตุ  * ศูนย์สอบสพป.นครนายกก าหนดให้ตรวจข้อสอบอัตนยัทีส่นามสอบ



การบริหารจัดการของศูนย์สอบ
1. กรรมการระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย

1.1 ประธานศูนย์สอบ
1.2 คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ 
1.3 คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บรักษาแบบทดสอบ 

กระดาษค าตอบ และอุปกรณ์การสอบ 
1.4 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

2. ศูนย์สอบจะเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือกับ สพฐ. 
และหน่วยงานภายในสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดของตนเอง



การบริหารจัดการของสนามสอบ
1. กรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย

1.1 ประธานสนามสอบ (ผู้บริหารโรงเรียนหรือรักษาการที่เป็นสนามสอบ)
1.2 คณะกรรมการกลาง (3 ห้องสอบ ต่อ 1 คน)
1.3 คณะกรรมการคุมสอบ + คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ
1.4 นักการภารโรง 
1.5 คณะกรรมการอื่นๆ

2.  สนามสอบจะเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือกับศูนย์สอบ    
และสถานศึกษาที่มาร่วมสอบ



รูปแบบที่ 1  หน่ึงสนามสอบหลายโรงเรียน
สนามสอบ

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2 โรงเรียน 3

สนามสอบ 1

โรงเรียน 1

สนามสอบ 2

โรงเรียน 2

สนามสอบ 3

โรงเรียน 3

การจัดสนามสอบ

รูปแบบที่ 2  หน่ึงสนามสอบหน่ึงโรงเรียน



การจัดสนามสอบและห้องสอบ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดห้องสอบในแต่ละ

สนามสอบเป็น 3 ประเภท คือ
1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติท่ีใช้ข้อสอบปกต)ิ
2) ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ข้อสอบปกติ)
3) ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์

และข้อสอบอักษรขยาย)
โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก 
จนถึงห้องปกติสุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามล าดับ

การบริหารจัดการของสนามสอบ



การจัดห้องสอบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า2019 จ าเป็นต้องจัดจ านวน ผู้เข้าสอบ 20 คนต่อห้อง

การบริหารจัดการของสนามสอบ

กรรมการทั้ง 2 คน 
มาจากบุคลากรครู

ต่างโรงเรียน



ระเบียบการเข้าห้องสอบ
 นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนในการเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประจ าตัว

นักเรียนที่มีรูป หรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดงตวัตนของนักเรียน
 นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
 ให้นักเรียนนั่งอยูใ่นห้องสอบจนหมดเวลา

 ห้าม นักเรียนน าต ารา เอกสาร เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองมือสื่อสารเขา้ห้องสอบ

 อนุญาต ให้นักเรียนน านาฬิกาเข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดเูวลาเท่านั้น

อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ
 ดินสอด า 2B ใช้ส าหรับระบายค าตอบ     
 ปากกา (ส าหรับเขียนชื่อ-นามสกุล)
 ยางลบ   กบเหลาดินสอ



ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) : ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือในใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ
(สพฐ.2) นักเรียนจะเข้าสอบได้เม่ือได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบแล้ว และ
กรรมการระดับสนามสอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นั่งต่อจากเลขทีน่ั่งสอบสุดท้ายของห้องสอบสุดท้าย
2. ใช้แบบทดสอบ พร้อมกระดาษค าตอบส ารองในการสอบ ส าหรับเลขที่นั่งสอบ

ให้ใช้เลขที่นั่งสอบต่อจากเลขทีสุ่ดทา้ยของห้องสอบสุดท้าย
3. ท าแบบ สพฐ. 3 จ านวน 1 ฉบับ/วิชา และถ่ายส าเนา 2 ฉบับ 
- สพฐ.3 ตัวจริง แยกส่งศูนย์สอบ (รวมกับเอกสารธุรการ)
- สพฐ.3 ส าเนา หุ้มกระดาษค าตอบทั้งแบบเลือกตอบและเขียนตอบ

4. บันทึก สพฐ.5 น าส่งศูนย์สอบ (ใส่ซองรวมกับเอกสารธุรการ)
5. เก็บกระดาษค าตอบ(ทั้งแบบเลือกตอบและเขยีนตอบ) ใส่ในซองกระดาษค าตอบ

ต่อจากนักเรียนคนสุดทา้ยของห้องสุดทา้ยในสนามสอบนัน้ๆ



เอกสารในการบริหารจัดการสอบ



เอกสารระดับศูนย์สอบ

คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT

ว เอกสารธุรการประจ าศูนย์สอบ (NT 3)

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการสอบ NT 
(ศูนย์สอบ) 
สพฐ. พิมพ์และจัดส่งไปยงัศูนย์สอบ  
ศูนย์สอบละ 20 เล่ม 



เอกสารระดับสนามสอบ

คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT

ว เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ

ข้อสอบและกระดาษค าตอบ

แผ่นพับแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ



คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT (สนามสอบ)

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการสอบ NT 
(สนามสอบ) สพฐ. พิมพ์และจัดส่งไปยังศูนย์สอบ
เพ่ือแจกจ่ายให้แก่สนามสอบ 
• สนามสอบละ 2 เล่ม 
(สนามสอบต้องได้รับเอกสารคู่มือ
การจัดสอบจากศูนย์สอบก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน)



แผ่นพับแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ
ระดับสนามสอบ

แผ่นพับแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการระดับสนามสอบ สพฐ. พิมพ์และจัดส่งไปยงัศูนย์สอบ
เพื่อแจกจ่ายให้แกส่นามสอบ 
• ศูนย์สอบละ 20 แผ่น 
• สนามสอบ ห้องสอบละ 1 แผ่น 
(สนามสอบต้องได้รับเอกสารแผ่นพับแนวปฏิบัติจากศูนย์สอบก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน)



ข้อสอบและกระดาษค าตอบในแตล่ะสนามสอบจะถูกบรรจุลงในกล่อง   โดยภายใน
กล่องจะมีซองขอ้สอบและกระดาษค าตอบ (Package 1) ของแต่ละห้องสอบมัดรวมกันไว้ 
ซึ่งในแต่ละมัดจะมี 2 ซอง จ าแนกตามวิชาที่สอบ (ซองละ 1 วิชา) ดังภาพ

ห้องสอบที่ 1
(2 วิชา)

ห้องสอบที่ 2
(2 วิชา)

(Package 1) (Package 1)

ข้อสอบและกระดาษค าตอบ

สนามสอบต้องมารับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบใน เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564

หมายเหตุ  แบบทดสอบและกระดาษค าตอบส ารอง 5 % จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องแบบทดสอบกล่องแรก



โดยในซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package 1) แต่ละซอง (แต่ละวิชา) 
ด้านหลังปิดปากด้วยกาว และปิดทับด้วย Security Seal ภายในซองประกอบดว้ย แบบทดสอบ 
และซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ของวิชานั้นๆ

(Package 1)
(Package 2)

(Package 1) (Package 1)

แบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ความสามารถด้านภาษาไทย

ช้ันประถมศึกษาปีท ี่ 3
ปีการศึกษา 2562



โดยแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคร้ังนี้ พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ มีการปิดปากเพื่อป้องกัน
การเปิดอ่านด้วยกระดาษกาวแบบบาง (สามารถฉีกได้ง่าย) โดยแยกเป็น2 วิชา นอกจากนี้
แบบทดสอบส ารองจะถูกส่งไปยังสนามสอบจ านวนร้อยละ 5 ของแบบทดสอบทั้งหมด (ทุกสนาม
สอบต้องมีอย่างน้อย 1 ฉบับ) โดยจะถูกบรรจุอยู่กล่องแรกของแต่ละสนามสอบ

แบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ความสามารถด้านภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562



แบบทดสอบในแต่ละวิชาจะพมิพด์้วยหมึกสีทีแ่ตกตา่งกันอย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ ข้อสอบด้านภาษาไทย(สีเขียว) และข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ (สีฟ้า) 
ดังภาพ

2561

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์

แบบทดสอบการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2562

แบบทดสอบการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2562

แบบทดสอบการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2563



ในซองกระดาษค าตอบของแตล่ะวิชายังไม่มีการปิดผนึก (จะปิดผนึกเฉพาะตอนส่ง
กระดาษค าตอบมายัง สพฐ.) ภายในซองประกอบด้วย

1. กระดาษค าตอบพิมพ์ดว้ยกระดาษพเิศษอยา่งด ี(OMR) ประกบด้วยกระดาษแข็ง (สีเทา)
ติดใบปะหน้าบอกรายละเอียดวิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ จ านวนที่บรรจุ ประกบไว้เพื่อป้องกนั
การยับ

2. แบบ สพฐ.2 ใบเซนต์ชื่อนักเรียนประจ าวิชาที่สอบ  ดังภาพ



กระดาษค าตอบ
กระดาษค าตอบในแต่ละวิชาจะพิมพด์้วยหมึกสีที่แตกตา่งกัน  โดยสีของกระดาษค าตอบจะมี 

สีเดียวกับแบบทดสอบเพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ กระดาษค าตอบด้านภาษาไทย
(สีเขียว) และกระดาษค าตอบด้านคณิตศาสตร์(สีฟ้า) ดังภาพ



กระดาษค าตอบ

ข้อสอบเลือกตอบ
(นักเรียน เป็น ผู้ระบาย)

ข้อสอบเขียนตอบ
(ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็น ผู้ระบาย)

ข้อมูลนักเรียน



หัวกระดาษค าตอบ

ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์



หัวกระดาษค าตอบ

•กรณีนักเรียนขาดสอบ หรือ ยกเลิกกระดาษค าตอบ ให้กรรมการระบายตามกรณี



หัวกระดาษค าตอบ (ส ารอง)

กรณี นร. ใช้กระดาษค าตอบส ารอง 
นร.ต้องเขียนรายละเอียดและระบาย

เลขที่นั่งสอบด้วยตนเอง

กรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพเิศษให้ใช้
กระดาษค าตอบส ารอง และให้กรรมการ

ระบายช่อง “ผู้เข้าสอบกรณพีิเศษ”



เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ
(เอกสารธุรการฯจะถูกส่งไปยังศูนย์สอบพร้อมคู่มือ)

1) ใบรายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ติดด้านล่างของอาคารที่เป็นห้องสอบ)
2) ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ใบ ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง)
3) สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะสอบ ระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ
4) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (บรรจุอยู่ในซองกระดาษค าตอบ)
5) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ (Walk in) 
6) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
7) แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล (สนามสอบละ 2 ใบ)
8) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ
9) แบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ
10) ซองใส่กระดาษค าตอบขอ้สอบเขยีนตอบ (Package 3)



ตัวอย่างใบรายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และห้องสอบ 



ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะสอบระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ



แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแตล่ะหอ้งสอบ (กรณีนักเรียนขาดสอบ)

ขาดสอบ

กรณีนักเรียนขาดสอบ ให้กรรมการเขียน “ขาดสอบ” ในใบเซ็นช่ือที่ช่องหมายเหตุด้วย



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.5 ส าหรับผู้
เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.6
แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 



ตัวอย่าง แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่าง
หัวหน้าสนามสอบ/ กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ



ตัวอย่างแบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ 
และเอกสารอื่นๆจากสนามสอบถึงศูนย์สอบ



1. ซองบรรจุข้อสอบและกระดาษค าตอบในการสอบ NT ประกอบด้วย
1.1 ซองข้อสอบและกระดาษค าตอบ (Package 1)
1.2 ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2)
1.3 ซองกระดาษค าตอบแบบเขยีนตอบ (Package 3)

2. ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) เพื่อส่งคืน สพฐ. ใน 1 ห้องสอบ มี 2 ซอง ได้แก่ 
2.1 ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบวิชาความสามารถ ด้านภาษาไทย 1 ซอง 

มีกระดาษปะหน้าซอง สีเขียว 
2.2 ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบวิชาความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ 1 ซอง 

มีกระดาษปะหน้าซอง สีฟ้า 

การบรรจุกระดาษค าตอบในระดับสนามสอบ 

ซองที่ใช้ในการบรรจุกระดาษค าตอบในระดับสนามสอบ 1



กรณีที่ตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบท่ีสนามสอบ ด าเนินการดังน้ี
1. ตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบตามเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน แล้วน าคะแนนท่ีได้ของ

นักเรียนแต่ละคน ไประบายในกระดาษค าตอบเลือกตอบในแต่ละวิชา (เฉลยส่งให้ทาง LINE: NT Access 
และ ธุรการ สพป.นครนายกวิชาแรกเวลา 10.30 น. และ 12.30 น.)

2. กระดาษค าตอบแบบเลือกตอบแต่ละวิชาท่ีระบายคะแนนเขียนตอบแล้ว ตรวจนับ
กระดาษค าตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  หุ้มด้วย สพฐ.2 (ลายเซ็น) และ สพฐ.3 (Walk in) บรรจุใส่                  
ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) วิชาละ 1 ซอง แล้วท าการปิดผนึก

3. น าซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) บรรจุลงกล่อง
4. กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบแต่ละวิชา ตรวจนับกระดาษค าตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน     

หุ้มด้วย สพฐ.2 มาบรรจุใส่ซองกระดาษ ค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) แล้วท าการปิดผนึก

การบรรจุกระดาษค าตอบในระดับสนามสอบ 

รายละเอียดดังภาพตอ่ไปนี้

2



ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ
(Package 2)
(ส่ง สพฐ.)

กระดาษค าตอบแบบ
เลือกตอบ

1

ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ
(Package 2)
(ส่ง สพฐ.)

2

ระบายคะแนน
ข้อสอบเขียนตอบแล้ว

ปิดผนึก

ปิดผนึก



การบรรจุซองกระดาษค าตอบเลือกตอบ (Package2)

1

(ห้องที่ 2)

(ห้องที่ 1)

สนามสอบท่ี 1

2

ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ
(Package 2)

3



กระดาษค าตอบ
แบบเขียนตอบ

ซองกระดาษค าตอบเขยีนตอบ
(Package 3)

ปิดผนึก

การบรรจุกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ4



http://nt.obec.go.th



การรายงานผล

1. ประกาศผลสอบ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. แบบรายงานผลสอบ   

• รายบุคคล
• รายโรงเรียน
• รายเขตพื้นท่ีการศึกษา
• รายสังกัด
• ภาพรวมประเทศ 



นัดหมาย : การรับ-ส่งข้อสอบ
1)  ประธานสนามสอบ/ตัวแทน เป็นผู้รับ-ส่งแบบทดสอบ วันที่ 24 มีนาคม 2564

 รับ-แบบทดสอบ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 8.00 น.
 ส่ง-กระดาษค าตอบ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

**สนามสอบในเขต อ.เมือง และอ.ปากพลี ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 
**สนามสอบในเขต อ.บ้านนา ณ ศูนย์ประสานงานอ าเภอบ้านนา 
**สนามสอบในเขต อ. องครักษ์ ณ ศูนย์ประสานงานอ าเภอองครักษ์ 

2) แบบทดสอบฉบับจริงที่ใช้สอบ แบบทดสอบส ารอง (ที่ไม่ได้ใช้) และกระดาษค าตอบส ารอง      
(ที่ไม่ได้ใช้) เมื่อสอบเสร็จแล้วให้เผยแพร่ (แจกจ่าย) ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบไดเ้ลย



สิ่งที่ต้องน าส่งศูนย์สอบ

1) กล่องกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ 

2) ซองกระดาษค าตอบแบบเขยีนตอบ 

ซองกระดาษค าตอบเขยีนตอบ
(Package 3)



เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ

1) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (ระบุที่มุมบนขวามือว่า ส่งศูนย์สอบ)
2) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in)>>>> (ถ้ามี)
3) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ>>>> (ถ้ามี)
4) แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล>>>> (ถ้ามี)
- หากมีการขอแก้ไขข้อมูลนักเรียน ต้องแนบหลักฐานประกอบ และให้ประธาน

สนามสอบเซ็นชื่อรับรอง
5) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบฯ
6) แบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบฯ
7) อื่นๆ เช่น หนังสือขอเปล่ียนตัวกรรมการคุมสอบ 

ใส่ซองท่ีรับไป



การจัดสอบส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ



1. ใบรับรองแพทย์/บัตรประจ าตัวคนพิการ  หรือ
2. รายชื่อนักเรียนเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (Special 
Education Technology: SET) หรือ

3. หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษา ที่ลงนามโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา

ใส่รวมมากับซองเอกสารธุรการ ใช้คลิบด าหนีบ เขียนสรุปด้วยว่ามีก่ีคน





ศน.โสภณ  อ๋ันบางไทร  089-500-2568


