สทศ.3
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพเิ ศษ)
ระดับชัน้ ..............รหัสศูนย์สอบ...............................ชื่อศูนย์สอบ....................................................รหัสนามสอบ.......................ชื่อสนามสอบ...............................................
ตึก/อาคาร.................................ห้องสอบ..............................ชั้น....................รหัสวิชา..............ชื่อวิชา.............................วันที่สอบ...........................เวลาสอบ....................
เลขที่นั่งสอบ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ – สกุลผู้เข้าสอบ
(เขียนตัวบรรจง )

รหัสชุดข้อสอบ

ชื่อโรงเรียน
(ที่กําลังศึกษาปัจจุบัน)

ลายเซ็นผู้เข้าสอบ

ระบุสาเหตุ

รวมจํานวนผูเ้ ข้าสอบ (กรณีพิเศษ) ทั้งหมด
ลงชื่อ ............................................................ กรรมการคุมสอบ 1
(...........................................................)

คน
ลงชื่อ ................................................................ กรรมการคุมสอบ 2
(..............................................................)

สทศ.5
แบบฟอร์มสําหรับผูป้ ฏิบัติผดิ ระเบียบการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................. นามสกุล.................................เลขทีน่ ั่งสอบ.......................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................นักเรียนโรงเรียน................................................................
เบอร์ติดต่อ...........................ศูนย์สอบ.................................สนามสอบ...................................จังหวัด.........................
ห้องสอบ...................ตึก/อาคาร.......................................ชั้น..............วันที่สอบ.......................รายวิชา........................
มีความประสงค์(ระบุเหตุผล)..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ พร้อมได้แนบหลักฐานที่จําเป็นประกอบการ
พิจารณา และรับทราบว่าการประกาศคะแนนสอบอยู่ในดุลยพินิจของ สทศ.
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ความเห็นของ ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือ อาจารย์ของโรงเรียน (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
ความเห็นของหัวหน้าสนามสอบ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
ความเห็นของศูนย์สอบ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
ความเห็นของ สทศ.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(............................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

สทศ.6
แบบฟอร์มคําขอแก้ไขข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2556
{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...............................................นามสกุล.................................................................
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อโรงเรียน.....................................................................
เบอร์ติดต่อ............................................................(E-mail)................................................................................
รหัสศูนย์สอบ.........................................................ชื่อศูนย์สอบ...........................................................................
รหัสสนามสอบ.......................................................ชื่อสนามสอบ.......................................................................
มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ดังนี้
รายการ
จากเดิม

ขอแก้ไขเป็น

1. เพศ
2. ชื่อ
3. นามสกุล
4. เลขประจําตัวประชาชน
5. รหัสโรงเรียน
6. เลขประจําตัวนักเรียน
อื่นๆ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาหลักฐานที่จําเป็น เพื่อประกอบการขอแก้ไขมาด้วยแล้ว คือ
สําเนาบัตรประชาชน
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน
อื่นๆ (ระบุ)...................................................
ลงชื่อ ..........................................................
(
)
วันที่ ................./......................../.................

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลใช้ 1 คนต่อแผ่น ไม่ต้องแยกตามรายวิชา และโปรดส่งกลับ สทศ.

O-NET 1
บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหัวหน้าสนามสอบ เป็นผู้ลงบันทึก และส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)

{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสศูนย์สอบ.....................................ชื่อศูนย์สอบ.......................................................รหัสสนามสอบ..................................ชื่อสนามสอบ.....................................................
รหัสวิชา.............................................ชื่อวิชา...............................................................วันที่สอบ.........................................................เวลาสอบ.............................................
ห้องสอบ

ก่อนการสอบ
จํานวนซอง

แบบทดสอบ

หลังเสร็จสิ้นการสอบ

กระดาษคําตอบ

ชื่อผู้รับ
แบบทดสอบ

จํานวน
สทศ.2

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2

เข้าสอบ

ขาดสอบ

จํานวน สทศ.3

จํานวนผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ

ชื่อผูส้ ่งซอง
กระดาษคําตอบ

รวม
ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนทีร่ ะบุไว้
ลงชื่อ......................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(....................................................................)
............./............./.............

O-NET 2
บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆจากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ (สําหรับหัวหน้าสนามสอบเป็นผู้บันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)

{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสศูนย์สอบ.........................ชื่อศูนย์สอบ........................................รหัสสนามสอบ............................ชื่อสนามสอบ..........................................วันที่สอบ.............................
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนกระดาษคําตอบ

ซอง

กล่อง

จํานวน
สทศ.2

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2

เข้าสอบ

ขาดสอบ

จํานวน
สทศ.3

จํานวนผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ

จํานวนซองเอกสาร
อื่น ๆ(ถ้ามี)

รวม
ลงชื่อผู้สง่ ....................................................................หัวหน้าสนามสอบ
(.................................................................)
……….. / ……….. / …………
ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนทีร่ ะบุไว้
ลงชื่อผู้รับ....................................................................ประธานศูนย์สอบ
(.................................................................)
……….. / ……….. / …………

O-NET 3
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนําส่ง สทศ. พร้อมกล่องกระดาษคําตอบ)
บัญชีส่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
{ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่สอบ.....................................รหัสศูนย์สอบ......................................ชือ่ ศูนย์สอบ..........................................................
ชื่อประธานศูนย์สอบ...........................................................................
โทรศัพท์……..…………………..……………………….
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................. โทรศัพท์……..……………………..…………………….
ลําดับที่

ชื่อสนามสอบ

จํานวน
กล่องกระดาษคําตอบ
ซองเอกสาร(ถ้ามี)

หมายเหตุ

รวม

ข้อมูลเกีย่ วกับการสอบ
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
ห้องสอบ

จํานวนผู้มีสทิ ธิส์ อบ ตาม สทศ.2

เข้าสอบ

ขาดสอบ

จํานวนผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ

รวมทั้งจํานวนทั้งสิ้น
ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานฯ

ลงชือ่ ผู้สง่ ..................................................... ประธานศูนย์สอบ
(...................................................)
......... /............./...........
ได้รับกล่องกระดาษคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจํานวนครบถ้วน
ลงชือ่ ผู้รับ..................................................... เจ้าหน้าที่ สทศ.
(...................................................)
......... /............./...........

O-NET 4
(สําหรับสนามสอบบันทึกแล้วนําส่ง ศูนย์สอบ หลังประกาศผลสอบ)
บัญชีส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ
{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียน ประธานศูนย์สอบ..............................................................
วันที่สอบ........................................รหัสสนามสอบ......................ชื่อสนามสอบ...................................................
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ..................................................................... โทรศัพท์……..……..………………..…………….
ชื่อผู้ประสานงาน............................................................................ โทรศัพท์……..…………...……………..………….
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
กล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร(ถ้ามี)

หมายเหตุ

รวมจํานวนทัง้ หมด
ลงชื่อผู้สง่ ..................................................... หัวหน้าสนามสอบ
(...................................................)
......... /............./............
ได้รับกล่องแบบทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจํานวนครบถ้วน
ลงชื่อผู้รับ..................................................... ประธานศูนย์สอบ
(...................................................)
......... /............/............

O-NET 5
(สําหรับสนามสอบบันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบพร้อมกล่องกระดาษคําตอบ)
รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ
{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

เรียน ประธานศูนย์สอบ..............................................
รหัสศูนย์สอบ................................ชื่อศูนย์สอบ.........................................................................................................
รหัสสนามสอบ...............................ชื่อสนามสอบ.....................................................................................................
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ................................................................เบอร์ติดต่อ..............................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัสวิชา

จํานวน
ห้องสอบ

ชื่อวิชา

จํานวนผู้มีสิทธิส์ อบ
ตาม สทศ.2
เข้าสอบ ขาดสอบ

จํานวนผู้เข้า
สอบกรณีพิเศษ

รวมจํานวนทั้งสิ้น
ผู้เข้าสอบ

ผู้ขาดสอบ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/
การงานฯ
ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง
แบบทดสอบสํารอง
กรณี
1.พิมพ์ไม่ชัดเจน
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไม่ตรงตามที่ระบุ
หน้าซอง
4.ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จํานวนฉบับ

กระดาษคําตอบสํารอง
กรณี
1.ระบุข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไม่ตรงตามที่ระบุหน้า
ซอง
4.ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จํานวนแผ่น

ผลการปฏิบัตงิ าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คําชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย 3 ลงในช่องไม่ใช่
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย
ขั้นตอนการดําเนินการ
ก่อนการจัดสอบ
1.การประสานงานของศูนย์สอบ
2.การจัดส่งข้อมูลตามกําหนด
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ
4.การจัดสนามสอบและห้องสอบ
5.การประชาสัมพันธ์การสอบ
6.การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์
7.การจัดประชุมระดับสนามสอบ
8.การรับส่งแบบทดสอบ เอกสารและ
อุปกรณ์การสอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนาม
สอบ

เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

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

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

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

ระหว่างการจัดสอบ
1.การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับสนาม
สอบ
2.การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ
ของผู้เข้าสอบ
3.การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ
4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ
5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ
6.การตรวจสอบความถูกต้องและจํานวน
กระดาษคําตอบ
7.การสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใสและ
ยุติธรรม

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

…………..
…………..
…………..
……….….

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

…………..

……….….

………………………………………………………………..

ขั้นตอนการดําเนินการ

เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

หลังเสร็จสิน้ การจัดสอบ
1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ
กระดาษคําตอบ
2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ
3.การส่งซองแบบทดสอบและซอง
กระดาษคําตอบให้กรรมการกลาง
4.การปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและการ
ปิดทับด้วยเทปกาวแบบทําลายตนเอง
5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลง
กล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
6.การนํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบ
กลับและเอกสารการจัดสอบส่งให้ศูนย์สอบ
7.การนํากล่องแบบทดสอบส่งให้ศูนย์สอบ

………..…

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

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

…………..

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

…………..

…………… …….…………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.........................................................หัวหน้าสนามสอบ
(.......................................................)
…….. / ……….. /………

O-NET 6
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้ว นําส่ง สทศ. โดยสังเคราะห์จากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)
รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ

{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6

{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

{ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่สอบ........................................รหัสศูนย์สอบ................................ชื่อศูนย์สอบ.................................................
ชื่อประธานศูนย์สอบ............................................................................เบอร์ติดต่อ...................................................
ชื่อผู้ประสานงานระดับศูนย์สอบ.........................................................เบอร์ติดต่อ...................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัสวิชา

จํานวน
ห้องสอบ

ชื่อวิชา

จํานวนผู้มีสิทธิส์ อบตาม จํานวนผู้เข้า
รวมจํานวนทั้งสิ้น
สทศ.2
สอบกรณี
พิเศษ
เข้าสอบ ขาดสอบ
ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ

ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง
แบบทดสอบสํารอง
กรณี
1.พิมพ์ไม่ชัดเจน
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไม่ตรงตามที่ระบุ
หน้าซอง
4.ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จํานวนฉบับ

กระดาษคําตอบสํารอง
กรณี
1.ระบุข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไม่ตรงตามที่ระบุหน้า
ซอง
4.ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จํานวนแผ่น

ผลการปฏิบัตงิ าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คําชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย 3 ลงในช่องไม่ใช่
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย
ขั้นตอนการดําเนินการ
ก่อนการจัดสอบ
1.การประสานงานของศูนย์สอบ
2.การจัดส่งข้อมูลตามกําหนด
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ
4.การจัดสนามสอบและห้องสอบ
5.การประชาสัมพันธ์การสอบ
6.การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์
7.การจัดประชุมระดับสนามสอบ
8.การรับส่งแบบทดสอบ เอกสารและ
อุปกรณ์การสอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนาม
สอบ

เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

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

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

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

ระหว่างการจัดสอบ
1.การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับ
สนามสอบ
2.การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ
ของผู้เข้าสอบ
3.การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ
4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ
5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ
6.การตรวจสอบความถูกต้องและจํานวน
กระดาษคําตอบ
7.การสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใสและ
ยุติธรรม

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

…………..
…………..
…………..
……….….

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

…………..

……….….

………………………………………………………………..

ขั้นตอนการดําเนินการ

เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

หลังเสร็จสิน้ การจัดสอบ
1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ
กระดาษคําตอบ
2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ
3.การส่งซองแบบทดสอบและซอง
กระดาษคําตอบให้กรรมการกลาง
4.การปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและการ
ปิดทับด้วยเทปกาวแบบทําลายตนเอง
5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลง
กล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
6.การนํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบ
กลับและเอกสารการจัดสอบส่งให้ศูนย์สอบ
7.การนํากล่องแบบทดสอบส่งให้ศูนย์สอบ

………..…

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

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

…………..

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

…………..

…………… …….…………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................... ประธานศูนย์สอบ
(..................................................)
..………/..………/………....

O-NET 7
(สําหรับผู้สังเกตการสอบประจําสนามสอบบันทึกแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่)
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สงั เกตการสอบประจําสนามสอบ
{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียน ประธานศูนย์สอบ
ข้าพเจ้า ..........................................................เบอร์ติดต่อ (โปรดระบุ) ....................................................
เป็นผูส้ ังเกตการสอบประจําสนามสอบ........................................ของการสอบ O-NET ระดับชั้น ......................
ศูนย์สอบ.....................................................ขอรายงานการดําเนินการ ดังนี้
ผลการปฏิบัตงิ าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คําชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย 3 ลงในช่องไม่ใช่
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย
ขั้นตอนการดําเนินการ
1.แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจาก
ศูนย์สอบไปยังสนามสอบให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและปลอดภัย
2.หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นตามคู่มือฯ
3.กรรมการคุมสอบปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นตามคู่มือฯ
4.ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้า
ห้องสอบ
5.การตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบ
ครบถ้วนแล้วปิดผนึกซองและปิดทับด้วย
เทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเองทันที
6.การดําเนินการจัดสอบของสนามสอบมี
ความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
7.การส่งกล่องกระดาษคําตอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจากสนามสอบไปยัง
ศูนย์สอบอยู่ในสภาพปลอดภัย
8.การส่งกล่องกระดาษคําตอบกลับไปยัง
ศูนย์สอบอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

เป็นตามแนวปฏิบัติ
ใช่
ไม่ใช่

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

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

…………… …………..

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

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

ลงชื่อ......................................................ผู้สังเกตการสอบประจําสนามสอบ
(.......................................................)
……..… / ….……… /………….

O-NET 8
(สําหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ)
ใบสําคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานประจําสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
ระดับชัน้ .............................รหัสศูนย์สอบ................................ชื่อศูนย์สอบ........................................................วันที่สอบ...............................................................................
รหัสสนามสอบ.................................ชื่อสนามสอบ.................................................ชื่อหัวหน้าสนามสอบ......................................................โทรศัพท์....................................
ลําดับที่

ชื่อ -สกุล

ตําแหน่ง

จํานวนเงิน (บาท)

ลายมือชือ่ ผู้รับเงิน

วัน/เดือน/ปี ทีร่ ับเงิน

รวมเงิน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...........................................................
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ ตําแหน่งให้ระบุตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ เช่น หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่.... นักการภารโรง ฯลฯ

ลงชื่อ..................................................... หัวหน้าสนามสอบ
(.....................................................)
ลงชื่อ..................................................... ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)

O-NET 9
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งให้ สทศ. โดยสรุปจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ)
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556
ระดับชัน้ ...........................................วันที่สอบ........................................................รหัสศูนย์สอบ...................................ชื่อศูนย์สอบ..............................................................
รวมจํานวนสนามสอบ....................................สนาม รวมจํานวนห้องสอบ..............................ห้อง จํานวนผูเ้ ข้าสอบ................................คน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สอบและสนามสอบ
ตําแหน่ง
จํานวน(คน) ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าตอบแทน
ระดับศูนย์สอบ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่
ตัวแทนศูนย์สอบ/ผู้สังเกตการสอบ
คนงาน นักการ ภารโรง
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ระดับสนามสอบ
หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการคุมสอบ
นักการ ภารโรง ประจําสนามสอบ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน
........................
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ณ ศูนย์สอบ
........................
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงสนามสอบ........................
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
........................
ค่าน้ํามันและยานพาหนะ
........................
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น
........................
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ระบุ)...............................
…………………...
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
……………………

8. จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
9. จํานวนเงินคงเหลือ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

......................... บาท
......................... บาท

ลงชื่อ...........................................................ประธานศูนย์สอบ
(.....................................................)
............. / ....................../.............

O-NET 10
เอกสารกํากับการเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบ
{ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
{ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียน ประธานศูนย์สอบ
รหัสศูนย์สอบ........................................... ชื่อศูนย์สอบ.....................................................................................................
รหัสสนามสอบ......................................... ชื่อสนามสอบ...................................................................................................
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ.....................................................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................................
ชื่อตัวแทนศูนย์สอบ.......................................................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................................
รหัสวิชา

แบบทดสอบวิชา

จํานวนกล่อง เวลาเปิด (น.)

ลายมือชือ่ ผู้เปิดกล่อง
ลายมือชือ่ ผูส้ ังเกตการสอบ
แบบทดสอบและกล่อง
ประจําสนามสอบ
กระดาษคําตอบ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา/
ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

กล่องบรรจุแบบทดสอบทุกวิชาเปิดในวันสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าสนามสอบ
(........................................................)
............../.............../...............

