
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
28 กุมภำพันธ์ 2562

ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร



ประเมินคุณภาพผู้เรียน  ปี
การศึกษา 2561สพป.นครนายก

ก าหนด

 ทดสอบ O-NETช้ัน ป.6 : 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผล : 25 มี.ค.62)
 ทดสอบ O-NETช้ัน ม.3 : 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผล : 26 มี.ค.62)
 ประเมินการอ่าน RTช้ัน ป.1 : 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผล : 18 มี.ค.62)
 ทดสอบ NTช้ัน ป.3 : 6 มีนาคม 2562 (ประกาศผล : 30 เม.ย.62)
 ตรวจข้อสอบอัตนัย NT ช้ัน ป.3 : 7 มีนาคม 2562
 ทดสอบปลายปี (ข้อสอบกลาง) ช้ัน ม.1,2 : 13 มีนาคม 2562
 ทดสอบปลายปี (ข้อสอบกลาง) ช้ัน ป.2,4,5 : 13 มีนาคม 2562

By : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  สพป.นครนายก



 ความสามารถด้านภาษา 
(Literacy)

 ความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy)

 ความสามารถด้านเหตุผล 
(Reasoning Ability)



ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ความสามารถพื้นฐาน
Literacy, Numeracy, Reasoning ability

พัฒนาพัฒนาพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้O-NET

NT

พัฒนา พัฒนา พัฒนา

ความส าคัญของการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT)



ด้านภาษา
(Literacy)

1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรือ่งท่ีฟัง-ดู/อ่าน

2. บอกความหมายของเครือ่งหมาย/สัญลักษณ์

3. ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง-ดู/อ่าน

4. บอก เล่าเรื่องราวท่ีได้จากการฟัง-ดู/อ่านอย่างง่ายๆ

5. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเรือ่งท่ีฟัง-ดู/อ่าน

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง-ดู/
อ่านอย่างเหมาะสม

ตัวช้ีวัดในการประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ช้ัน ป.3



ตัวช้ีวัดในการประเมินความสามารถค านวณ (Numeracy) ช้ัน ป.3

ด้านคิดค านวณ
(Numeracy)

ความคิดรวบยอดด้านการวิเคราะหข้์อมูลและ
ความน่าจะเป็น

ความคิดรวบยอดด้านจ านวนและการด าเนนิการ

ความคิดรวบยอดด้านการวัด

ความคิดรวบยอดด้านพีชคณิต

ความคิดรวบยอดด้านเรขาคณิตทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์
+

ทักษะการคิดค านวณ



ด้านเหตุผล
(Reasoning 

Ability)

มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้าน
การด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ
และเหตุผล ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือในกรณี
ท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องการตัดสินใจ/มีปัญหา 

ตัวช้ีวัดในการประเมินความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ช้ัน ป.3



กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561
ทุกสังกัดท่ัวประเทศ



วันพุธที่  6 มีนาคม 2562
วันสอบ

วันอังคารที่  30 เมษายน 2562
ประกาศผล



ตารางสอบ

หมายเหตุ กรณีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางสติปัญญา
ต่่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียและมีข้อจ่ากัดในการปรับตัว แต่หากเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่
เรียนร่วมกับเด็กทั่วไป จะมีความสามารถในการเรียนได้ในระดับประถมศึกษาอยู่แล้ว อาจเปิด
โอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสอบด้วย โดยอาจเพิ่มเวลาในการท่าข้อสอบได้แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
เวลาท่ีก่าหนด

๖ มีนาคม 256๒



โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ NT



โครงสร้างข้อสอบ

ด้าน เลือกตอบ ตอบส้ัน ตอบอิสระ

ภาษา
(Literacy)

27 2 1

ค านวณ
(Numeracy)

27 2 1

เหตุผล
(Reasoning ability)

27 2 1



รูปแบบของข้อสอบ NT 
องค์ประกอบส าคัญของข้อสอบ LNR

(รูปแบบเดียวกับข้อสอบ PISA)

• สถานการณ์

• โจทย์ข้อค าถาม

• ค าตอบ



ตัวอย่างของข้อสอบ NT

ความสามารถด้านภาษา 

(Literacy)





ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพ
ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพที่ส้ันทีสุ่ด



ความสามารถด้านการคิดค านวณ 

(Numeracy)

ตัวอย่างของข้อสอบ NT



1 สถานการณ์2 ข้อค าถาม

3 ค าตอบ







ความสามารถด้านเหตุผล 
(Reasoning Ability)

ตัวอย่างของข้อสอบ NT



1 สถานการณ์

2 ข้อค าถาม

3 ค าตอบ



สถานการณ์ บริเวณบ้านหลังหนึ่งเป็นดังภาพ 

บ้าน

เหนือ

ตะวันออกตะวันตก

ใต้

ต้นมะม่วง

1 34

สระน้ า2

แสงแดดจัดในตอนบ่ายเฟ่ีองฟ้า

แสงแดดร าไรตลอดวันเฟิร์น

แสงแดดจัดในตอนเช้าเข็ม

แสงแดดจัดตลอดวันกุหลาบ

ปริมาณแสงท่ีพืชต้องการชนิดของพืช

ตารางแสดงปริมาณแสงที่พชืต้องการ

ค าถาม จงเลือกต าแหน่งในการปลูกพืชในแต่ละชนดิ



การบริหารจัดการห้องสอบ



คณะกรรมการระดับสนามสอบ
• ประธานสนามสอบ คือ ประธานกลุ่มเครือข่าย หรือผู้อ่านวยการ

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบหรือผู้ที่ประธานกลุ่มพิจารณาแต่งตั้งตาม
ความเหมาะสม

• กรรมการกลาง (ถ้ามี) คือ ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์สอบ โดยก่าหนด 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ 
(หากมีห้องสอบไม่ถึง 3 ห้องสอบ ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการกลาง)

• กรรมการคุมสอบ ต้องมาจากต่างกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา                           
อัตรา 2 คนต่อ 1 ห้องสอบ



คณะกรรมการระดับสนามสอบ

• กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ : สพป.นครนายกแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบที่ศูนย์สอบ ( 7 มี.ค.62)
ซ่ึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา ค่านวณ และด้าน
เหตุผล โดยต้องท่าการตรวจข้อสอบเขียนตอบทั้ง 3 ด้าน และใช้
กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2 คน ต่อ 1 กระดาษค่าตอบ 
และให้คะแนนฉันทามติร่วมกัน

• กรรมการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ่านวยการระดับสนามสอบ
สามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม



การบริหารจัดการสอบ 
National test : NT



ศูนย์สอบเป็นผู้ก าหนดสนามสอบ โดยระบุจ านวน
ห้องสอบ และรายละเอียดข้อมูลห้องสอบ ผ่านระบบ NT 
Access ทั้งนี้ ใช้อัตราจ านวนผู้เข้าสอบ 30 คน ต่อห้อง 
ยกเว้นห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบสามารถจัดห้อง
สอบได้ไม่เกิน 35 คน

การจัดสนามสอบและห้องสอบ



สนามสอบแต่ละแห่ง จะแบ่งห้องสอบสอบเป็น 3 ประเภท คือ
• ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ใช้ข้อสอบปกติ)
• ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ข้อสอบปกติ)
• ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น 

อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยาย)

การจัดห้องสอบ



การจัดเรียงห้องสอบ
การจัดเรียงห้องสอบจะจัดเรียงตามล าดับจากห้องปกติห้องแรกจนถึงห้องปกติ

สุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามล าดับ

หมายเหตุ  การจัดห้องสอบของสนามสอบที่มีห้องพิเศษ 1 (เด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบปกติ) เพื่อมิให้
เด็กพิเศษเกิดความรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อนๆ ศูนย์สอบ/สนามสอบสามารถบริหารจัดให้
นักเรียนสอบร่วมกับเด็กปกติได้ โดยน าโต๊ะของเด็กพิเศษมาวางไว้ในห้องเด็กปกติ และด าเนินการ
จัดสอบตามปกติ แต่ตอนบรรจุกระดาษค าตอบกลับให้บรรจุซองแยกตามห้องสอบที่ สพฐ. ส่งไป

ห้องพิเศษ
1

ห้องปกติ
ห้องสุดท้าย

ห้องปกติ
ห้องที่ 1

ห้องพิเศษ
2



รูปแบบการจัดท่ีนั่งสอบ NT

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

13

14

15

16

17

18

24

23

22

21

20

19

28

29

25

26

27

30

กรรมการคนท่ี 1

กรรมการคนท่ี 2

ห้องสอบท่ี 1

1

2

3

4

5

6 7

8

9

101

11

12 13

14

15

16

17

18 19

20

กรรมการคนท่ี 1

กรรมการคนท่ี 2

ห้องสอบท่ี 2



ระเบียบการเข้าห้องสอบ
• นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนในการเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน                                    

ที่มีรูป หรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวตนของนักเรียน

• นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

• ให้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา

• ห้าม นักเรียนน าต ารา เอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรอืเครือ่งมือสื่อสารเข้าห้องสอบ

• อนุญาต ให้นักเรียนน านาฬิกาเข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ

• ดินสอด า 2B ใช้ส าหรับระบายค าตอบ     

• ปากกา (ส าหรับเขียนชื่อ-นามสกุล)

• ยางลบ   กบเหลาดินสอ



ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) : ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือในใบเซ็นช่ือ               
ผู้เข้าสอบ (สพฐ.2) นักเรียนจะเข้าสอบได้เม่ือได้รับอนุญาตจากประธาน
สนามสอบแล้ว และกรรมการระดับสนามสอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นั่งต่อจากเลขทีน่ั่งสอบสุดท้ายของห้องสอบสุดท้าย
2. ใช้แบบทดสอบ พร้อมกระดาษค าตอบส ารองในการสอบ ส าหรับเลขที่

นั่งสอบให้ใช้เลขทีน่ั่งสอบตอ่จากเลขที่สุดท้ายของห้องสอบสุดท้าย
3. ท าแบบ สพฐ. 3 จ านวน 1 ฉบับ/วิชา และถ่ายส าเนา 1 ฉบับ 
- สพฐ.3 ตัวจริง ใส่ในซองกระดาษค าตอบในหอ้งสุดท้ายของสนามสอบ
- สพฐ.3 ส าเนา น าส่งศูนย์สอบ (ไม่ต้องใส่ซอง)

4. บันทึก สพฐ.5 น าส่งศูนย์สอบ (ไม่ต้องใส่ซอง)
5. เก็บกระดาษค าตอบ(ทั้งแบบเลือกตอบและเขยีนตอบ) ใส่ในซอง

กระดาษค าตอบต่อจากนกัเรียนคนสุดท้ายของห้องสุดทา้ยในสนามสอบนัน้ๆ



กรณีเด็กขาดสอบ
1. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้เก็บกระดาษค าตอบของเด็ก

ขาดสอบ  โดยระบายในช่อง “ขาดสอบ”แล้วเก็บรวบรวม
กระดาษค าตอบตามเลขท่ีนั่งสอบ

2. เก็บกระดาษค าตอบของเด็กขาดสอบเรียงตามเลขท่ี
นั่งสอบปกติ

3. ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.2 ให้ระบุว่า 
“ขาดสอบ” ด้วยหมึกสีแดง



กรณีกระดาษค าตอบช ารุด/เสียหาย
1) ให้นักเรียนระบายลงในช่อง “ยกเลิกกระดาษค าตอบ”
2) ใช้กระดาษส ารอง โดยระบุรายละเอียดของผู้เข้าสอบตาม

กระดาษค าตอบเดิม และเก็บกระดาษค าตอบท่ีช ารุดใส่ซองคืน สพฐ.ด้วย                  
(ให้กระดาษค าตอบที่ถูกยกเลิกอยู่หลังกระดาษค าตอบส ารองของเด็กคนน้ัน)

การส่งคืนแบบทดสอบ /กระดาษค าตอบ 
1) แบบทดสอบ(โจทย์ค าถาม) ท้ังหมด เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ไว้ท่ี

สถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ เพ่ือเผยแพร่ (แจกจ่าย) ให้แก่สถานศึกษาท่ีเข้าสอบ
ในสนามสอบ 

2) กระดาษค าตอบส ารอง(ท่ีไม่ได้ใช)้ ไม่ต้องส่งคืนมายัง สพฐ.



กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  (สพฐ.6)

1) กรณี ชื่อ/นามสกุล/เลขประจ าตัวประชาชน ผิด  
ให้กรอกแบบ สพฐ.6 พร้อมแนบหลักฐาน

2) กรณีผู้เข้าสอบต้องการเปลี่ยนข้อมูลเด็กปกติ
หรือเด็กพิเศษให้กรอกแบบ สพฐ.6
(ในช่องอื่นๆ) และแนบหลักฐาน



เอกสารในระดับสนามสอบ



เอกสารระดับสนามสอบ

คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT

ว เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ

ข้อสอบและกระดาษค าตอบ

แผ่นพับแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ



คู่มือการบริหารจัดการสอบ NT

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการสอบ NT 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได้พิมพ์แจก ศูนย์สอบละ 20 เล่ม 
และสนามสอบละ 1 เล่ม (สนามสอบต้อง
ได้รับเอกสารคู่มือการจัดสอบจากศูนย์
สอบก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน)



ข้อสอบและกระดาษค าตอบ



ข้อสอบและกระดาษค าตอบ
สนามสอบต้องมารับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบใน

เช้าวันท่ี 6 มีนาคม 2562 โดยข้อสอบและกระดาษค าตอบในแต่ละสนามสอบจะ
ถูกบรรจุลงในกล่อง  โดยภายในกล่องจะมีซองข้อสอบและกระดาษค าตอบของ           
แต่ละห้องสอบมัดรวมกันไว้ ซึ่งในแต่ละมัดจะมี 3 ซองจ าแนกตามวิชาท่ีสอบ 
(ซองละ 1 วิชา) ดังภาพ

ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2



โดยแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบคร้ังนี้ พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ มีการปิดปาก
เพื่อป้องกันการเปิดอ่านด้วยกระดาษกาวแบบบาง (สามารถฉีกได้ง่าย) โดยแยกเป็น 
3 วิชา นอกจากนี้แบบทดสอบส ารองจะถูกส่งไปยังสนามสอบจ านวนร้อยละ 5 ของ
แบบทดสอบท้ังหมด (ทุกสนามสอบต้องมีอย่างน้อย 1 ฉบับ) โดยจะถูกบรรจุอยู่กล่องแรก
ของแต่ละสนามสอบ



๒๕๖๑

แบบทดสอบในแต่ละวิชาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการจัดเก็บ ดังน้ี ข้อสอบด้านการอ่าน(สีเขียว) ข้อสอบด้านค านวณ(สีฟ้า) และ
ข้อสอบด้านเหตุผล(สีม่วง) ดังภาพ

การอ่าน ด้านค านวณ
ด้านเหตุผล



ในซองกระดาษค าตอบของแต่ละวิชายังไม่มีการปิดผนึก (จะปิดผนึกเฉพาะตอน
ส่งกระดาษค าตอบมายัง สพฐ.) ภายในซองประกอบด้วย

1. กระดาษค าตอบพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษอย่างดี (OMR) ประกบด้วยกระดาษ
แข็งติดใบปะหน้าบอกรายละเอียดวิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ ห้องสอบ จ านวนท่ีบรรจุ 
ประกบไว้เพื่อป้องกันการยับ

2. แบบ สพฐ.2 ใบเซนต์ช่ือนักเรียนประจ าวิชาท่ีสอบ  ดังภาพ



กระดาษค าตอบ
กระดาษค าตอบในแต่ละวิชาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีที่แตกต่างกัน  โดยสีของกระดาษค าตอบจะมี 
สีเดียวกับแบบทดสอบเพือ่ให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ กระดาษค าตอบด้านการอ่าน(สีเขียว) 
กระดาษค าตอบด้านค านวณ(สีฟ้า) และกระดาษค าตอบด้านเหตุผล(สีม่วง)  ดังภาพ



กระดาษค าตอบ

ข้อสอบเลือกตอบ
(นักเรียน เป็น ผู้ระบาย)

ข้อสอบเขียนตอบ
(ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็น ผู้ระบาย)

ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1คน
(ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ)

ข้อมูลนักเรียน



หัวกระดาษค าตอบ

ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์



หัวกระดาษค าตอบ

•กรณีนักเรียขาดสอบ หรือ ยกเลิกกระดาษค าตอบ ให้กรรมการระบายตามกรณี



หัวกระดาษค าตอบ (ส ารอง)

กรณี นร. ใช้กระดาษค าตอบส ารอง 
นร.ต้องเขียนรายละเอียดและระบาย

เลขที่นั่งสอบด้วยตนเอง

กรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพเิศษให้ใช้
กระดาษค าตอบส ารอง และให้กรรมการ

ระบายช่อง “ผู้เข้าสอบกรณพีิเศษ”



• ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบท้ังหมด 
• แนบใบเซ็นช่ือมาพร้อมกระดาษค าตอบประกบด้วยกระดาษแข็งป้องกันการยับ
• บรรจุในซองกระดาษค าตอบโดยยังไม่ปิดปากเพื่อส่งต่อให้กรรมการบันทึกคะแนนอัตนัย
• หลังกรรมบันทึกคะแนน “อัตนัย” แล้วให้ตรวจนับอีกครั้ง แล้วจึงปิดปากซอง

การบรรจุกระดาษค าตอบใส่ซองกระดาษค าตอบส่งกลับ



เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ
1) ใบรายช่ือติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ติดด้านล่างของอาคารท่ีเป็นห้องสอบ)
2) ใบรายช่ือติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ใบ ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง)
3) สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะสอบ ระบุข้อมูลประจ าตัวของผู้เข้าสอบ
4) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (บรรจุอยู่ในซองกระดาษค าตอบ) 
5) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ 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) แบบ NT3 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ จากศูนย์สอบ ถึง สพฐ.
11) ซองใส่กระดาษค าตอบข้อสอบเขียนตอบ
12) กล่องใส่กระดาษค าตอบขากลับ (กากบาท)



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 าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ

ผิดระเบียบการสอบ 



ตัวอย่าง แบบ สพฐ.6
แบบค าขอแก้ไขข้อมูล 



ตัวอย่าง แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระหว่าง
หัวหน้าสนามสอบ/ กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ



ตัวอย่างแบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบ และเอกสารอื่นๆจาก
สนามสอบถึงศูนย์สอบ



ตัวอย่าง ซองใส่กระดาษค าตอบข้อสอบเขียนตอบ

ทุกห้องสอบ จะมี 3 ซอง (ซองละ 1 วิชา)



การรายงานผลการสอบ
ประกาศผลสอบผ่านระบบ NT Access

http://nt.obec.go.th



การรายงานผล

1. ประกาศผลสอบ วันท่ี 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
2. แบบรายงานผลสอบ   

• รายบุคคล
• รายโรงเรียน
• รายเขตพื้นท่ีการศึกษา
• รายสังกัด
• ภาพรวมประเทศ 



นัดหมาย : การรับ-ส่งข้อสอบ

1)  ประธานสนามสอบ/ตัวแทน เป็นผู้รับ-ส่งแบบทดสอบ เช้าวันท่ี 6 มีนาคม 2562
 รับ-แบบทดสอบ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 8.00 น.
 ส่ง-กระดาษค าตอบ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.

- สนามสอบในเขต อ.เมือง และอ.ปากพลี  ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก
อาคาร 2 ช้ัน 1 

- สนามสอบในเขต อ.บ้านนา  ณ ศูนย์ประสานงานอ าเภอบ้านนา 
- สนามสอบในเขต อ. องครักษ์   ณ ศูนย์ประสานงานอ าเภอองครักษ์ 

2) แบบทดสอบฉบับจริงท่ีใช้สอบ แบบทดสอบส ารอง (ท่ีไม่ได้ใช้) และกระดาษ
ค าตอบส ารอง (ท่ีไม่ได้ใช้) เม่ือสอบเสร็จแล้วให้เผยแพร่ (แจกจ่าย) ให้แก่
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมสอบได้เลย



สิ่งที่ต้องน าส่งศูนย์สอบ

1) ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (ซองเล็ก ที่ สพฐ. ส่งมาให้) 
 บรรจุกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ โดยแยกเป็น 3 ซอง (ซองละ 1 วิชา) 

- บรรจุกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ ลงในซองแต่ละวิชาโดยไม่ปิดปากซอง
2) ซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (ซองใหญ่ ที่ สพฐ. ส่งมาให้)

 บรรจุกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (ที่ยังไม่ได้ตรวจ)  โดยแยกเปน็  3 ซอง 
(ซองละ 1 วิชา)

น าซองกระดาษค าตอบ (ข้อ 1) ที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว 
ใส่ในซองกระดาษค าตอบ (ข้อ 2) ซึ่งภายในบรรจุกระดาษค าตอบ
แบบเขียนตอบ (ที่ยังไม่ได้ตรวจ) พร้อมปิดผนึกปากซอง
กระดาษค าตอบ (ข้อ 2) ให้เรียบร้อยและเซ็นชื่อก ากับ



เอกสารธุรการประจ าสนามสอบ

1) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ
2) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in)>>>> (ถ้ามี)
3) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร์มส าหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ>>>> (ถ้ามี)

4) แบบ สพฐ.6 แบบค าขอแก้ไขข้อมูล>>>> (ถ้ามี)
- หากมีการขอแก้ไขข้อมูลนักเรียน ต้องแนบหลักฐานประกอบ และให้ประธาน
สนามสอบเซ็นช่ือรับรอง
5) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบฯ
6) แบบ NT2 บัญชีส่งจ านวนกล่องกระดาษค าตอบฯ
7) บัญชีลงเวลา ของกรรมการด าเนินการสอบทุกคน ให้ส่งกลับศูนย์สอบ
8) อื่นๆ เช่น หนังสือขอเปลี่ยนตัวกรรมการคุมสอบ 





ศน.สุชญา  บ ารุงกิจ     089-801-8432
ศน.โสภณ  อ๋ันบางไทร  089-500-2568


