สทศ.3
ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ)
 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
รหัสศูนยสอบ...............................ชื่อศูนยสอบ....................................................รหัสนามสอบ.......................ชื่อสนามสอบ...........................................................................
ตึก/อาคาร.................................หองสอบ..............................ชั้น....................รหัสวิชา..............ชื่อวิชา.............................วันที่สอบ...........................เวลาสอบ....................
เลขที่นั่งสอบ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ – สกุลผูเขาสอบ
(เขียนตัวบรรจง )

รหัสชุดขอสอบ

ชื่อโรงเรียน
(ที่กําลังศึกษาปจจุบัน)

ลายเซ็นผูเขาสอบ

ระบุสาเหตุ

รวมจํานวนผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ) ทั้งหมด
ลงชื่อ ............................................................ กรรมการคุมสอบ 1
(...........................................................)

คน
ลงชื่อ

................................................................ กรรมการคุมสอบ 2
(..............................................................)

สทศ.5
แบบฟอรมสําหรับผูปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ I-NET ปการศึกษา 2556
 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ขาพเจา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..........................นามสกุล.............................นักเรียนโรงเรียน..............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................โทรศัพทมือถือ....................เลขที่นั่งสอบ....................................
สนามสอบ.....................................................................จังหวัด.................................หองสอบ........................................
ตึก/อาคาร.......................................ชั้น..............วันที่สอบ......................................รายวิชา.........................................
 กรณีไมมีหลักฐานการเขาหองสอบ  กรณีผิดสนามสอบ  อื่น ๆ (ระบุ)........................................
ระบุเหตุผล...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
และรับทราบวาการประกาศคะแนนสอบอยู
ในดุลยพินิจของ สทศ.
(...............................................................)

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

ความเห็นของ ผูอํานวยการโรงเรียน หรือ อาจารยของโรงเรียน (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวของ)

................................................... ................................................................................................................................... ................
................................................... ................................................................................................................................... ................
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง...........................................................

ความเห็นของหัวหนาสนามสอบ

................................................... ................................................................................................................................... ................
................................................... ................................................................................................................................... ................
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง...........................................................

ความเห็นของประธานศูนยสอบ

................................................... ................................................................................................................................... ................
................................................... ................................................................................................................................... ................
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง...........................................................
หมายเหตุ เอกสารชุดนี้โปรดสงกลับสทศ. พรอมกับกระดาษคําตอบ

สทศ.6
แบบฟอรมคําขอแกไขขอมูล I-NET ปการศึกษา 2556
 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ขาพเจา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...............................................นามสกุล.................................................................
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อโรงเรียน.....................................................................
เบอรติดตอ............................................................(E-mail)................................................................................
รหัสศูนยสอบ.........................................................ชื่อศูนยสอบ...........................................................................
รหัสสนามสอบ.......................................................ชื่อสนามสอบ.......................................................................
มีความประสงคจะ
ขอแกไขขอมูลในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ดังนี้
รายการ
จากเดิม

ขอแกไขเปน

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

(

.

)

หมายเหตุ การแกไขขอมูลใช 1 คนตอแผน ไมตองแยกตามรายวิชา และโปรดสงกลับ สทศ. พรอมกับ
กระดาษคําตอบ

I-NET 1

บัญชีรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหวางหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหัวหนาสนามสอบ เปนผูลงบันทึก และสงเก็บไวที่ศูนยสอบ)
 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

รหัสศูนยสอบ....................................ชื่อศูนยสอบ.......................................................รหัสสนามสอบ..................................ชื่อสนามสอบ.....................................................
รหัสวิชา.............................................ชื่อวิชา...............................................................วันที่สอบ.........................................................เวลาสอบ.............................................
หองสอบ

กอนการสอบ
จํานวนซอง

แบบทดสอบ

กระดาษคําตอบ

รวม

ชื่อผูรับ
แบบทดสอบ

จํานวน
สทศ.2

หลังเสร็จสิ้นการสอบ

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2

เขาสอบ

ขาดสอบ

จํานวน สทศ.3

จํานวนผูเขาสอบ
กรณีพิเศษ

ชื่อผูสงซอง
กระดาษคําตอบ

ไดตรวจนับแลวครบถวนตามจํานวนที่ระบุไว
ลงชื่อ......................................................................หัวหนาสนามสอบ
(....................................................................)
............./............./.............

I-NET 2

บัญชีสงจํานวนกลองแบบทดสอบ กลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆจากสนามสอบถึงศูนยสอบ (สําหรับหัวหนาสนามสอบเปนผูบันทึกและสงเก็บไวที่ศูนยสอบ)

ระดับชั้น...............................รหัสศูนยสอบ....................................................ชื่อศูนยสอบ....................................................................................................................
รหัสสนามสอบ.....................ชื่อสนามสอบ.....................................................วันที่สอบ........................................................................................................................
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนแบบทดสอบ

ซอง

กลอง

จํานวนกระดาษคําตอบ

ซอง

กลอง

จํานวน
สทศ.2

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบตาม สทศ.
2

เขาสอบ

ขาดสอบ

จํานวน
สทศ.3

จํานวนผูเขาสอบ
กรณีพิเศษ

จํานวนซองเอกสาร
อื่น ๆ(ถามี)

รวม
ลงชื่อผูสง....................................................................หัวหนาสนามสอบ
(.................................................................)
……….. / ……….. / …………
ไดตรวจนับแลวครบถวนตามจํานวนที่ระบุไว
ลงชื่อผูรับ....................................................................ประธานศูนยสอบ
(.................................................................)
……….. / ……….. / …………

I-NET 3

(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลวนําสง สทศ. พรอมกลองกระดาษคําตอบ)
บัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จากศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ระดับชั้น  อิสลามศึกษาตอนตน
 อิสลามศึกษาตอนกลาง
 อิสลามศึกษาตอนปลาย
วันที่สอบ.....................................รหัสศูนยสอบ......................................ชื่อศูนยสอบ..........................................................
ชื่อประธานศูนยสอบ................................................................................โทรศัพท……..…………………..……………………….....
ชื่อผูประสานงาน.....................................................................................โทรศัพท……..……………………..…………………….....
ลําดับที่

ชื่อสนามสอบ

จํานวน
กลองกระดาษคําตอบ
ซองเอกสาร(ถามี)

หมายเหตุ

รวม

ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
หองสอบ

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ ตาม สทศ.2

เขาสอบ

ขาดสอบ

จํานวนผูเขาสอบ
กรณีพิเศษ

รวมทั้งจํานวนทั้งสิ้น
ผูเขาสอบ ผูขาดสอบ

ลงชื่อผูสง..................................................... ประธานศูนยสอบ
(...................................................)
......... /............./...........
ไดรับกลองกระดาษคําตอบเปนที่เรียบรอยแลวและจํานวนครบถวน
ลงชื่อผูรับ..................................................... เจาหนาที่ สทศ.
(...................................................)
......... /............./...........

I-NET 4
(สําหรับสนามสอบบันทึกแลวนําสง ศูนยสอบ หลังประกาศผลสอบ)
บัญชีสงจํานวนกลองแบบทดสอบ จากสนามสอบถึงศูนยสอบ

 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

เรียน ประธานศูนยสอบ..............................................................
รหัสศูนยสอบ........................................ชื่อศูนยสอบ..............................................................................................
รหัสสนามสอบ......................................ชื่อสนามสอบ..............................................................................................
วันที่สอบ........................................รหัสสนามสอบ......................ชื่อสนามสอบ......................................................
ชื่อหัวหนาสนามสอบ.....................................................................เบอรติดตอ.....……..……..………………..…………….
ชื่อผูประสานงาน............................................................................เบอรติดตอ........................................................
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
กลองแบบทดสอบ ซองเอกสาร(ถามี)

หมายเหตุ

รวมจํานวนทั้งหมด
ลงชื่อผูสง..................................................... หัวหนาสนามสอบ
(...................................................)
......... /............./............
ไดรับกลองแบบทดสอบเปนที่เรียบรอยแลวและจํานวนครบถวน
ลงชื่อผูรับ..................................................... ประธานศูนยสอบ
(...................................................)
......... /............/............

I-NET 5
(สําหรับสนามสอบบันทึกและสงเก็บไวที่ศูนยสอบพรอมกลองกระดาษคําตอบ)

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET)

ระดับสนามสอบ

 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

เรียน ประธานศูนยสอบ..............................................
รหัสศูนยสอบ................................ชื่อศูนยสอบ.........................................................................................................
รหัสสนามสอบ...............................ชื่อสนามสอบ.....................................................................................................
ชื่อหัวหนาสนามสอบ................................................................เบอรติดตอ..............................................................
ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวน
หองสอบ

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2
เขาสอบ ขาดสอบ

จํานวนผูเขา
สอบกรณีพิเศษ

รวมจํานวนทั้งสิ้น
ผูเขาสอบ

ผูขาดสอบ

ขอมูลการใชแบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง
แบบทดสอบสํารอง
กรณี
1.พิมพไมชัดเจน
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุ
หนาซอง
4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จํานวนฉบับ

กระดาษคําตอบสํารอง
กรณี
1.ระบุขอมูลไมตรงกับผูเขาสอบ
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุหนา
ซอง
4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวมทั้งสิ้น

ระบุรหัสวิชา / จํานวนแผน

ผลการปฏิบัติงาน ปญหาและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง ใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง ถาใสเครื่องหมาย  ลงในชองไมใช
ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย
ขั้นตอนการดําเนินการ
กอนการจัดสอบ
1.การประสานงานของศูนยสอบ
2.การจัดสงขอมูลตามกําหนด
3.การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ
4.การจัดสนามสอบและหองสอบ
5.การประชาสัมพันธการสอบ
6.การตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต
7.การจัดประชุมระดับสนามสอบ
8.การรับสงแบบทดสอบ เอกสารและ
อุปกรณการสอบ ระหวางศูนยสอบกับสนาม
สอบ

เปนตามแนวปฏิบัติ
ใช
ไมใช
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

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

ปญหาและขอเสนอแนะ

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

ระหวางการจัดสอบ
1.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการระดับสนาม
สอบ
2.การปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ
ของผูเขาสอบ
3.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการคุมสอบ
4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ
5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ
6.การตรวจสอบความถูกตองและจํานวน
กระดาษคําตอบ
7.การสอบมีความเรียบรอย โปรงใสและ
ยุติธรรม

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

…………..
…………..
…………..
……….….

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

…………..

……….….

………………………………………………………………..

ขั้นตอนการดําเนินการ

เปนตามแนวปฏิบัติ
ใช
ไมใช

ปญหาและขอเสนอแนะ

หลังเสร็จสิ้นการจัดสอบ
1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ
กระดาษคําตอบ
2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ
3.การสงซองแบบทดสอบและซอง
กระดาษคําตอบใหกรรมการกลาง
4.การปดผนึกซองกระดาษคําตอบและการ
ปดทับดวยเทปกาวแบบทําลายตนเอง
5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลง
กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
6.การนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ
กลับและเอกสารการจัดสอบสงใหศูนยสอบ
7.การนํากลองแบบทดสอบสงใหศูนยสอบ

………..…

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

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

…………..

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

…………..

…………… …….…………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.........................................................หัวหนาสนามสอบ
(.......................................................)
…….. / ……….. /………

I-NET 6
(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลว นําสง สทศ. โดยสังเคราะหจากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนยสอบ
 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
วันที่สอบ........................................รหัสศูนยสอบ................................ชื่อศูนยสอบ.................................................
ชื่อประธานศูนยสอบ............................................................................เบอรติดตอ...................................................
ชื่อผูประสานงานระดับศูนยสอบ.........................................................เบอรติดตอ...................................................
ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ
รหัสวิชา

จํานวน
หองสอบ

ชื่อวิชา

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบตาม จํานวนผูเขา
รวมจํานวนทั้งสิ้น
สทศ.2
สอบกรณี
พิเศษ
เขาสอบ ขาดสอบ
ผูเขาสอบ ผูขาดสอบ

ขอมูลการใชแบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง
แบบทดสอบสํารอง
กรณี
1.พิมพไมชัดเจน
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุ
หนาซอง
4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวม

ระบุรหัสวิชา / จํานวนฉบับ

กระดาษคําตอบสํารอง
กรณี
1.ระบุขอมูลไมตรงกับผูเขาสอบ
2.ชํารุดฉีกขาด
3.จํานวนไมตรงตามที่ระบุหนา
ซอง
4.ผูเขาสอบกรณีพิเศษ
5.อื่นๆ
จํานวนรวม

ระบุรหัสวิชา / จํานวนแผน

ผลการปฏิบัติงาน ปญหาและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง ใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง ถาใสเครื่องหมาย  ลงในชองไมใช
ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย
ขั้นตอนการดําเนินการ
กอนการจัดสอบ
1.การประสานงานของศูนยสอบ
2.การจัดสงขอมูลตามกําหนด
3.การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ
4.การจัดสนามสอบและหองสอบ
5.การประชาสัมพันธการสอบ
6.การตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต
7.การจัดประชุมระดับสนามสอบ
8.การรับสงแบบทดสอบ เอกสารและ
อุปกรณการสอบ ระหวางศูนยสอบกับสนาม
สอบ

เปนตามแนวปฏิบัติ
ใช
ไมใช
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

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

ปญหาและขอเสนอแนะ

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

ระหวางการจัดสอบ
1.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการระดับ
สนามสอบ
2.การปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ
ของผูเขาสอบ
3.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการคุมสอบ
4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ
5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ
6.การตรวจสอบความถูกตองและจํานวน
กระดาษคําตอบ
7.การสอบมีความเรียบรอย โปรงใสและ
ยุติธรรม

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

…………..
…………..
…………..
……….….

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

…………..

……….….

………………………………………………………………..

ขั้นตอนการดําเนินการ

เปนตามแนวปฏิบัติ
ใช
ไมใช

ปญหาและขอเสนอแนะ

หลังเสร็จสิ้นการจัดสอบ
1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ
กระดาษคําตอบ
2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ
3.การสงซองแบบทดสอบและซอง
กระดาษคําตอบใหกรรมการกลาง
4.การปดผนึกซองกระดาษคําตอบและการ
ปดทับดวยเทปกาวแบบทําลายตนเอง
5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลง
กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
6.การนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ
กลับและเอกสารการจัดสอบสงใหศูนยสอบ
7.การนํากลองแบบทดสอบสงใหศูนยสอบ

………..…

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

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

…………..

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

…………..

…………… …….…………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

…………..

…………… ………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................... ประธานศูนยสอบ
(..................................................)
..………/..………/………....

I-NET 7
(สําหรับผูสังเกตการสอบประจําสนามสอบบันทึกแลวสงเก็บไวที่ศูนยสอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่)
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ
ระดับชั้น............................................................วันที่สอบ..........................................................................................
รหัสสนามสอบ...................................................ชื่อสนามสอบ...................................................................................
รหัสศูนยสอบ.....................................................ชื่อศูนยสอบ.....................................................................................
ชื่อตัวแทนศูนยสอบ...........................................เบอรติดตอ......................................................................................
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง ใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง ถาใสเครื่องหมาย  ลงในชองไมใช
ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย
ขั้นตอนการดําเนินการ
1.แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการจัดสอบจาก
ศูนยสอบไปยังสนามสอบใหอยูในสภาพ
เรียบรอยและปลอดภัย
2.หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบและเปนตามคูมือฯ
3.กรรมการคุมสอบปฎิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบและเปนตามคูมือฯ
4.ผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบการเขา
หองสอบ
5.การตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบ
ครบถวนแลวปดผนึกซองและปดทับดวย
เทปกาวพิเศษแบบทําลายตนเองทันที
6.การดําเนินการจัดสอบของสนามสอบมี
ความเรียบรอย โปรงใส และยุติธรรม
7.การสงกลองกระดาษคําตอบ เอกสารที่
เกี่ยวของกับการจัดสอบจากสนามสอบไปยัง
ศูนยสอบอยูในสภาพปลอดภัย
8.การสงกลองกระดาษคําตอบกลับไปยัง
ศูนยสอบอยูในสภาพที่ปลอดภัย

เปนตามแนวปฏิบัติ
ใช
ไมใช

ปญหาและขอเสนอแนะ

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

…………… …………..

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

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

ลงชื่อ......................................................ผูแทนศูนยสอบประจําสนามสอบ
(.......................................................)
……..… / ….……… /………….

I-NET 8
(สําหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแลวสงเก็บไวที่ศูนยสอบ)
ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงานประจําสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET)
ระดับชั้น.........................................รหัสศูนยสอบ................................ชื่อศูนยสอบ........................................................วันที่สอบ..................................................................
รหัสสนามสอบ.................................ชื่อสนามสอบ.................................................ชื่อหัวหนาสนามสอบ......................................................โทรศัพท....................................
ลําดับที่

ชื่อ -สกุล

ตําแหนง

จํานวนเงิน (บาท)

ลายมือชื่อผูรับเงิน

วัน/เดือน/ป ที่รับเงิน

รวมเงิน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...........................................................
ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินถูกตองแลว
หมายเหตุ ตําแหนงใหระบุตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ เชน หัวหนาสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบหองสอบที่.... นักการภารโรง ฯลฯ

ลงชื่อ..................................................... หัวหนาสนามสอบ
(.....................................................)
ลงชื่อ..................................................... ผูจายเงิน
(....................................................)

I-NET 9
(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลวสงให สทศ. โดยสรุปจากคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ)
รายงานสรุปคาใชจายการจัดทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับศูนยสอบ ปการศึกษา 2556
ระดับชั้น...........................................วันที่สอบ........................................................รหัสศูนยสอบ...................................ชื่อศูนยสอบ..............................................................
รวมจํานวนสนามสอบ....................................สนาม รวมจํานวนหองสอบ..............................หอง จํานวนผูเขาสอบ................................คน
คาเบี้ยเลี้ยงและคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน ณ ศูนยสอบและสนามสอบ
ตําแหนง
จํานวน(คน)
คาเบี้ยเลี้ยง
คาตอบแทน
ระดับศูนยสอบ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางานและเจาหนาที่
ตัวแทนศูนยสอบ/ผูสังเกตการสอบ
คนงาน นักการ ภารโรง
เจาหนาที่อื่นๆ
ระดับสนามสอบ
หัวหนาสนามสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการคุมสอบ
นักการ ภารโรง ประจําสนามสอบ
เจาหนาที่อื่นๆ
รวม

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

คาเบี้ยเลี้ยงและคาตอบแทน ........................ บาท
คาอาหารเครื่องดื่ม ณ ศูนยสอบ
........................ บาท
คาอาหารวางเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงสนามสอบ........................ บาท
คาใชจายในการเดินทาง
........................ บาท
คาน้ํามันและยานพาหนะ ........................ บาท
คาวัสดุ อุปกรณที่จําเปน ........................
บาท
คาใชจายอื่นๆ (ระบุ)...............................
…………………... บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
…………………… บาท

8. จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร ......................... บาท
9. จํานวนเงินคงเหลือ ......................... บาท
ลงชื่อ...........................................................ประธานศูนยสอบ
(.....................................................)
............. / ....................../.............

I-NET 10

เอกสารกํากับการเปดกลองบรรจุแบบทดสอบ
_____________________________________________________
ระดับชั้น............................................................วันที่สอบ...................................................................................
รหัสสนามสอบ...................................................ชื่อสนามสอบ.............................................................................
รหัสศูนยสอบ.....................................................ชื่อศูนยสอบ...............................................................................
ชื่อตัวแทนศูนยสอบ...........................................เบอรติดตอ................................................................................
ที่

แบบทดสอบ
วิชา

จํานวน
กลอง

เวลาเปด
(น.)

กลองบรรจุแบบทดสอบทุกวิชา

ชื่อผูเปดกลองบรรจุ
แบบทดสอบ

ชื่อตัวแทน
ศูนยสอบ

หมายเหตุ

เปดในวันสอบกอนเวลาสอบไมเกิน 1 ชั่วโมง

ลงชื่อผูสง................................................หัวหนาสนามสอบ
(...............................................)
..............
/................../.............

