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1.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิดานอาชีวศึกษา  
(Vocational National Educational Test : V-NET) 

 
1.1  ความเปนมา 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  หรือ สทศ. คือองคการมหาชน  ตั้งขึ้นตาม 

พระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่  3   กันยายน  2548  เพื่อเปนหนวยงานทดสอบระดับชาติ  โดยมีวัตถุประสงคคือ  เพื่อ

บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและ

ทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  รวมทั้งเปนศูนยกลางและความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
สถาบันฯ มีอํานาจหนาที่หลักดังนี้ 
1.  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบ  วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน

การศึกษา 

2.  ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ตลอดจน

ใหความรวมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา 

3.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา  บริการสอบวัดความรู ความสามารถและการสอบ            

วัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อนําผลไปใชเปนสวนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มา

จากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาตางระบบ 

4.  ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา

ตลอดจนเผยแพรเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 

5.  เปนศูนยกลางขอมูลการทดสอบทางการศึกษา  ตลอดจนสนับสนุน  และใหบริการผลการทดสอบแก

หนวยงานตางๆ ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

6.  พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

ดานการทดสอบและประเมินผล  ดานการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต  รวมทั้งการใหการรับรองมาตรฐาน

ของระบบ  วิธีการ  เครื่องมือวัด  ของหนวยการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา 

7.  เปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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การจัดสอบของ สทศ. 

ชื่อยอ ชื่อเต็มภาษาองักฤษ ชื่อเต็มภาษาไทย 

O-NET Ordinary  National  Educational  Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

I-NET Islamic  National  Educational  Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา 

V-NET Vocational  National  Educational  Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา 

N-NET Non-Formal  National  Educational  Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน 

GAT General  Aptitude  Test การทดสอบความถนัดทั่วไป 

ชื่อยอ ชื่อเต็มภาษาองักฤษ ชื่อเต็มภาษาไทย 

PAT Professional  and  Academic  Aptitude  Test การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวชิาการ 

U-NET University  National Educational Test การติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 

U-DAT University  Direct Access Test การบริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 

 
 
1.2 วัตถุประสงคของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

1. เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 

2546)  

2. เพื่อนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 

4. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอื่น 

   

 
1.3 หนวยงานตนสังกัดของนักเรียนที่สอบ V-NET    
 

ในปการศึกษา  2555  สทศ. จัดสอบ  V-NET  ใหกับนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้น

ปที่ 3 (ปวช.3)  ใหกับหนวยงานตางๆ    ดังนี้ 
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ตนสังกัด หนวยงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร 

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ 

 

 
1.4 ศูนยสอบที่บริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET  
 

ศูนยสอบท่ีบริหารการจัดสอบ V-NET  ปการศึกษา 2555  คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  8  แหง 

และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  17  แหง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม  รวมจํานวนศูนยสอบท้ังหมด 27 ศูนย ซึ่งมีหนาที่บริหารการจัดสอบใหกับสนามสอบและวิทยาลัย/โรงเรียน

ในจังหวัดตางๆ  ดังนี้   
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ศูนยสอบบริหารการจดัสอบ V-NET ปการศึกษา  2555 

ที่ หนวยงาน 
มหาวิทยาลัย/  

วิทยาเขตที่เปนศูนยสอบ 

จังหวัด / เขต ทีร่ับผิดชอบ รวม   

ภาค จังหวัด / เขต   

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. มทร.กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

สัมพันธวงศ  บางขุนเทียน  ทุงครุ  จอมทอง  ธนบุรี   

พระโขนง  คลองเตย  บางคอแหลม  ยานนาวา  ลาดกระบัง  

สะพานสูง  คันนายาว  ประเวศ  สวนหลวง บางรัก   

ราษฎรบูรณะ   สาธร  สมุทรปราการ 

17  เขต 

1 จังหวัด 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2. มทร.พระนคร บางแค  ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางกอกนอย  หนองแขม  คลอง

สาน  ดุสิต  บางกอกใหญ  บางบอน  บางพลดั   

ปอมปราบศัตรพูาย  พระนคร  ภาษีเจริญ   

13  เขต 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3. วิทยาเขตบางพระ 
ภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง   3 จังหวัด 

  4. วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี  ตราด  สระแกว 3 จังหวัด 

  5. วิทยาเขตอุเทนถวาย 

 

บางนา  พญาไท  บางซื่อ  ปทุมวัน  ราชเทว ี วัฒนา 6  เขต 

  6. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ดินแดง  หวยขวาง  จตุจักร  ลาดพราว  บางเขน  สายไหม  

หลักสี่  คลองสามวา  บางกะป  มีนบุรี  วังทองหลาง   

หนองจอก  บึงกุม 

13  เขต 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7. มทร.ธัญบุรี 

ภาคกลาง 

ดอนเมือง ปทุมธานี  สระบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี 1 เขต 

4 จังหวัด 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 8. ศูนยหันตรา พระนครศรีอยุธยา  สิงหบุรี  สุพรรณบุรี   อทุัยธานี 4 จังหวัด 

  9. ศูนยวาสุกรี อางทอง   ชัยนาท  ลพบุรี 3 จังหวัด 

  10. ศูนยนนทบุรี นนทบุรี 1 จังหวัด 

  11. ศูนยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี  นครสวรรค  อุทัยธานี 3 จังหวัด 
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6 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 12. มรภ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ   เพชรบุรี 2 จังหวัด 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 13.  มรภ.นครปฐม กาญจนบุรี  นครปฐม   ราชบรุี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร   5 จังหวัด 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  14. เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม 

ภาคเหนือ 

เชียงใหม  แมฮองสอน  ลําพูน 3 จังหวัด 

  15. เขตพื้นที่ลําปาง ลําปาง  อุตรดิตถ 2 จังหวัด 

  16. เขตพื้นที่ตาก  ตาก  กําแพงเพชร 2 จังหวัด 

  17. เขตพื้นที่พิษณุโลก พิษณุโลก  พิจิตร  สุโขทัย  เพชรบูรณ 4 จังหวัด 

  18. เขตพื้นที่นาน นาน  แพร 2 จังหวัด 

  19. เขตพื้นที่เชียงราย เชียงราย  พะเยา 2 จังหวัด 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  20. มทร.ศรีวิชัย  

ภาคใต 

สงขลา  นราธิวาส  ปตตานี  พัทลุง  ยะลา  สตูล   6 จังหวัด 

  21. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ระนอง  สุราษฎรธานี 4 จังหวัด 

  22. วิทยาเขตตรัง ตรัง  กระบี ่ พังงา  ภูเก็ต   4 จังหวัด 

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  23. มทร.อีสาน 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

นครราชสีมา  บุรีรัมย  ชัยภูม ิ 3 จังหวัด 

  24. วิทยาเขตขอนแกน ขอนแกน  หนองบัวลําภู  เลย  มหาสารคาม 4 จังหวัด 

  25 วิทยาเขตสุรินทร สุรินทร  ศรีสะเกษ   อุบลราชธานี  อํานาจเจรญิ 4 จังหวัด 

  26 วิทยาเขตกาฬสินธุ กาฬสินธุ   ยโสธร  รอยเอ็ด  มกุดาหาร 4 จังหวัด 

  27. วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร  บึงกาฬ  อุดรธานี  หนองคาย    นครพนม 5 จังหวัด 
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ละอุปกรณกา
ยสอบ 

รหารจัดการขอ

.จัดสรรให 

สอบ

มสอบ ส
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บ และผูแทน

ารจัดสอบ   

องศูนยสอบ 
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 หนาที่หลัก 
1. ประสานงานกับ สทศ. และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ.    

2. ประสานงาน  กํากับ  และติดตาม การสงขอมูลโรงเรียน  ขอมูลนักเรียนของสนามสอบและวิทยาลัย/ 

โรงเรียนที่ศูนยสอบรับผิดชอบ  ใหเปนตามกําหนดการและแนวปฏิบัติของ สทศ.  

3. ประชาสัมพันธการสอบใหสถานศึกษาทราบ กํากับดูแลติดตามการสงขอมูลของสถานศึกษา กําหนด

สนามสอบ  และแจงขอมลูหองสอบให สทศ. ทราบ ผานระบบ  V-NET 

4. กําหนดสนามสอบ และแจงขอมูลหองสอบให สทศ.ทราบผานระบบ V-NET  

5. แตงตั้งเจาหนาที่ของศูนยสอบเพื่อกํากับการขนสงกลองบรรจุแบทดสอบ กลองบรรจุกระดาษคําตอบ 

และเอกสารการจัดสอบ  ระหวางสถาบันทดสอบฯ กับศูนยสอบ ตามวันและเวลาที่กําหนด   

6. แตงตั้งคณะทํางานระดับศูนยสอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

7. ควบคุม  กํากับใหการดําเนินการจัดสอบของศูนยสอบและสนามสอบเปนไปดวยความเรียบรอยและ     

มีประสิทธิภาพ 

8. แกปญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนยสอบและสนามสอบ 

9. บริหารคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ไดรับจาก สทศ. 

10. รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบ  และสรุปคาใชจายในการจัดสอบ แจงให สทศ. ทราบ 

 
ความสําคัญของศูนยสอบ 

 นอกเหนือจากประสานงานกับ สทศ.และสนามสอบแลว  ศูนยสอบตองรับผิดชอบ กํากับการจัดสอบในหอง

สอบและสนามสอบใหโปรงใส  ไมทุจริต  มีความยุติธรรม และเปนตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
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บทบาทหนาที่ของศูนยสอบ 
 
 

 

 

 
1.การนําสงขอมูลนักเรียน 
ผานเว็บไซต สทศ.  
(www.niets.or.th) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  การประสานงาน 
     การจัดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดสนามสอบ  กํากับใหสนามสอบกรอกขอมูลสนามสอบ
และหองสอบ 

แกไขรายชื่อนกัเรียนและขอมูลโรงเรียนใหถูกตองตามคํารองขอ
จากโรงเรียนภายในเวลากําหนด 

ตรวจสอบประกาศ เลขที่นั่งสอบ  หองสอบ และสนามสอบ  

กําหนดปฏิทินการทํางาน  จดัประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของกับการ 
จัดสอบฯ  และกํากับใหมีการประชุมระดับสนามสอบ 

แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการทดสอบฯ ระดับศูนยสอบ 
คณะกรรมการดําเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ และตัวแทน

ศูนยสอบ    แลวเก็บรวบรวมคําสั่งไวที่ศูนยสอบ 

แตงต้ังเจาหนาที่ศูนยสอบเพื่อเดินทางมารับ-สงแบบทดสอบ 
กระดาษคําตอบระหวางสทศ.กับศูนยสอบ 

กํากับใหสนามสอบและโรงเรยีนตรวจสอบประกาศเลขที่นั่งสอบ 
หองสอบ 

ประสานงานและติดตามสถานศึกษา เรื่องสงขอมูลสถานศึกษา
และขอมูลนักเรียน 
 

แตงต้ังเจาหนาที่ศูนยสอบเพื่อเดินกํากับการขนสงแบบทดสอบ 
กระดาษคําตอบระหวางศูนยสอบกับสนามสอบ 
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บทบาทหนาที่ของศูนยสอบ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 
       2.การประสานงาน 

การจัดสอบ 
 

 

 

 

              

                                                                      

สงสรุปรายงานผลการดําเนินการจัดสอบฯ ระดับศูนยสอบ   

โดย   สังเคราะหจากรายงานผลการดําเนินงานการจัดสอบฯ  

ให สทศ.ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับ กลองบรรจแุบบทดสอบ และกลองบรรรจกุระดาษคําตอบ 
เอกสารและอุปกรณการจัดสอบ  จัดเก็บรักษาโดยลับในสถานที่ 
ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพรอมกระจายใหสนามสอบในตอนเชาวัน
สอบ (กรณีสนามสอบไมสามารถรับแบบทดสอบในตอนเชาของ
วันสอบได) ใหอยูในดุลยพินิจของประธานศูนยสอบที่จะอนุญาต
ใหสนามสอบนํากลองบรรจุแบบทดสอบ และกลองบรรจุ
กระดาษคําตอบไปเก็บรักษา โดยเปนความลับ ณ สนามสอบ 

กํากับสนามสอบใหสงกลองกระดาษคําตอบ กลองแบบทดสอบ
พรอมเอกสารและรายงานผลการดําเนินการจัดสอบ ระดับสนาม
สอบ ใหศูนยสอบ  ตามวันทีน่ัดหมาย 

สงมอบกลองกระดาษคําตอบ  กลองแบบทดสอบ และบัญชีสง
จํานวนกลองกระดาษคําตอบ/กลองแบบทดสอบ  และเอกสาร
อื่นๆ จากสทศ.ถึงศูนยสอบ ตามวันที่นัดหมาย  

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีความยุติธรรม  และมีมาตรฐาน
เปนไปตามขั้นตอนในคูมือการจัดสอบ V-NET 
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บทบาทหนาที่ของศูนยสอบ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. การควบคุม 

คาใชจาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงชื่อบญัชีของศูนยสอบ เลขที่บัญชี สาขาและประเภทบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย  เพื่อ สทศ. จะดําเนินการโอนเงินจัดสรร
คาใชจายในการดําเนินการจัดสอบใหแกศูนยสอบ 

รับเงินจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจายรายหัวของผูเขาสอบ โดย
คิดงบจัดสรรตอคนตอวิชา  ตามสภาพภูมิศาสตรและจํานวน
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบภายในศูนยสอบ  โดยสทศ. จะดําเนินการ
โอนเงนิจัดสรรใหกับศูนยสอบงวดแรกในเดือน พฤศจิกายน 2555 
งวดที่สองภายในเดือน มกราคม 2556  และขอใหศูนยสอบ
ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินให สทศ. ทันที 

อนุมัติคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ ไดแก 
- คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน 
- คาตอบแทนคณะทํางานระดับสนามสอบ 
- คาอาหาร 
- คาเดินทาง 
- คาเครื่องดื่ม 
- คาใชจายอื่น ๆ 

โดยยึดตามบัญชีแนบทาย 3 ขอบังคับสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) วาดวยคาใชจายในการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ.2555 

เก็บรวบรวมหลักฐานดานการเงินไวที่ศูนยสอบ เพื่อรอการ
ตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

สงสรุปคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหสทศ. ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น
การสอบ 
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ขอควรระวังของศูนยสอบ 
 

1.  กาํกับและตรวจสอบการสงขอมูลของโรงเรียนในความดูแลอยางสม่ําเสมอ และกํากบัใหดําเนินการให

เสร็จส้ินภายในเวลาที่ สทศ. กําหนด เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ของผูเขาสอบ 

2.  กาํชบัใหสถานศึกษาตรวจสอบรายชือ่และสาขาของผูเขาสอบใหถูกตอง  

3.  ตรวจรับและตองนับจํานวนกลองขอสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบ จาก สทศ.  

ใหครบถวนตามบัญชีสง  และเก็บรักษาใหปลอดภัย 

4.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบกอนวันสอบ 

5.  จัดสงกลองแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดสอบใหสนามสอบครบถวน

ตามเอกสารการสงมอบ  และกําชับใหสนามสอบเก็บรักษาใหปลอดภัย 

6.  สงตัวแทนศูนยสอบไปประจําที่สนามสอบ  เพื่อกาํกับการขนสงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และ

เอกสาร  ระหวางศูนยสอบกับสนามสอบ ตรวตสอบระหวางการสอบวาเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กาํหนด พรอม

ทั้งกํากับการเปดกลองบรรจุแบบทดสอบของสนามสอบ  และการตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบของกรรมการกลาง

กอนที่จะปดผนกึซองกระดาษคําตอบ 

7.  ตัวแทนศูนยสอบตองเดินตรวจสอบความเรียบรอยตลอดเวลาการสอบ 

8.  ตรวจนับจาํนวนกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบและแบบทดสอบ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหครบถวน

กอนสงคืน สทศ. 

9.  สงใบเสร็จรับเงินให  สทศ. ทันทีเมื่อไดรับเงิน    และตองสงรายงานสรุปการจัดสอบ  และรายงานสรุป 

คาใชจายในการจัดสอบฯ  ให  สทศ. ภายใน  30  วันหลังเสร็จส้ินการสอบ   

 10.  กํากบัใหสนามสอบจัดสอบใหโปรงใส ไมทุจริต มีความยตุิธรรม และเปนตามมาตรฐานในการ

ดําเนินการจัดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือ V-NET  สําหรับศูนยสอบและสนามสอบ ปการศึกษา  2555      หนา  12 

2.3  ระดับสนามสอบ 
 

 การดําเนินการจัดสอบ V-NET ในระดับสนามสอบ จะประกอบดวยบุคลากรประจําสนามสอบดังนี้ 
1. หัวหนาสนามสอบ 
2. หัวหนาตึก 
3. กรรมการกลางประจําสนามสอบ     อัตรา  1  คน : 3  หองสอบ  

4. กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน : 1 หองสอบ (สลับกรรมการคุมสอบไมใหคุมสอบนักเรียนโรงเรียนของ

ตนเอง) 

5. นักการภารโรง   อัตรา  1  คน : 5  หองสอบ 

6. เจาหนาที่ตาํรวจ  (ในกรณีที่สนามสอบนั้นมีหลายโรงเรยีนมาสอบรวมกนั) 

โดยผูอํานวยการวิทยาลัย/โรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่เปนหัวหนาสนามสอบ   

 

จํานวนคณะกรรมการและกรรมการในแตละคณะ  ขอใหพจิารณาตามความเหมาะสมกบัจํานวนนักเรียนผู

เขาสอบและหองสอบ 

 
 หนาที่หลัก 

1. ประสานงานกับศูนยสอบ  และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนยสอบอยางเครงครัด 

2. กรอกขอมูลหองสอบผานระบบ V-NET ภายในวันเวลาที่ สทศ. กําหนด 

3. เสนอชื่อคณะกรรมการที่ทํางานในระดับสนามสอบ ใหศูนยสอบพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

4. เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ  เกี่ยวกับสถานที่สอบและหองสอบ  การประชาสัมพันธการสอบ   

การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ 

5. รับ – สง กลองบรรจุแบบทดสอบ  กลองบรรจุกระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบจาก

ศูนยสอบ ตามเวลาที่ศูนยสอบนัดหมาย  และเก็บรักษาใหปลอดภัย 

6. ดําเนินการจัดสอบภายในสนามสอบใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีความยุติธรรม และเปนไปตามแนว

ปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด 

7. รวบรวมกระดาษคําตอบของผูเขาสอบในแตละหองสอบใหครบถวน รวมทั้งสงคืนแบบทดสอบทุกฉบับ

กลับคืน สทศ. 

8. ประสานงานกับศูนยสอบเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

และรายงานสรุปการดําเนินการจัดสอบใหศูนยสอบหลังเสร็จส้ินการสอบ 
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2.4  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
 
   
 
 หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. นํานโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ของ สทศ. มาปฏิบัติอยาง

เครงครัด  และรับผิดชอบการดําเนินการสอบภายในสนามสอบใหโปรงใส  ไดมาตรฐานและไมทุจริต 

2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ใหศูนย เพื่อเสนอใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบฯ  

ระดับสนามสอบ 

3. รับคูมือการจัดสอบ V-NET เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดสอบจากศูนยสอบ 

4. จัดประชมุคณะกรรมการระดับสนามสอบใหเขาใจ  และปฏบิัติตามคูมือการจัดสอบอยางเครงครัด 

5. เตรียมความพรอมในการจัดสอบใหเปนไปตามแนวปฏบิัติของ สทศ. ดังนี้ 

5.1 กํากับการจัดหองสอบ และตดิสติ๊กเกอรรายชื่อผูเขาสอบบนโตะผูเขาสอบ 

5.2 กํากับใหภายในหองสอบ ไมมีบอรดความรูหรือขอมูลทางวิชาการ 

5.3 กํากับใหมีการติดรายชื่อผูเขาสอบในสนามสอบและที่บอรดประชาสมัพันธ 
5.4 ติดรายชื่อผูเขาสอบและแผนผังที่นั่งสอบหนาหองสอบ 

6. ประสานงานกับศูนยสอบในการรับ – สงแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  และเอกสารการจดัสอบ และ

นําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภยั  กอนมอบใหกรรมการกลางนําไปใชในการจัดสอบตามตารางสอบ ซึ่งกลองบรรจุ

แบบทดสอบและกลองบรรจุกระดาษคาํตอบ หามเปดกอนถึงเวลาสอบ 1 ชั่วโมง ตามตารางสอบ  และใน

การเปดกลองแบบทดสอบตองมีตัวแทนศูนยสอบเปนสักขีพยานและลงนามยืนยันวากลองบรรจุแบบทดสอบและ

กลองบรรจุกระดาษคําตอบไมไดถูกเปดกอนวันสอบ เพือ่แสดงถึงความโปรงใส 

7. กํากับ  ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการจัดสอบในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยตาม

คูมือการจัดสอบฯ 

8. ดําเนินการกับผูที่ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ โดยหารือรวมกบัตัวแทนศูนยสอบและรายงานใหประธาน

ศูนยสอบ และสทศ. ทราบตามลําดับ และสรปุผลการดําเนินการให สทศ . ทราบ 

9. ส่ังพักการปฏิบตัิหนาที่ในกรณีที่กรรมการคุมสอบหรือเจาหนาที่ในสนามสอบ ปฏิบัตบิหนาที่บกพรอง

หรือประพฤติตนไมเหมาะสม 

10. แจงใหคณะกรรมการระดับสนามสอบและผูปฏิบัติงานทุกคนในสนามสอบ ปฏิบัติตามคูมอืการจัดสอบ 

V-NET อยางเครงครัด 

11. ประสานงานกับฝายการเงินของศูนยสอบในการรับ – จาย คาตอบแทนกรรมการคุมสอบและเจาหนาที่

ฝายตางๆ ของสนามสอบ  และดําเนินการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการระดับสนามสอบ และ

รวบรวมหลักฐานคาใชจายทั้งหมดสงใหศูนยสอบ 

12. เมื่อดําเนินการสอบเสร็จ ใหดาํเนินการดังนี้ 

1.  หัวหนาสนามสอบ 
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 12.1  สงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลบัผานศูนยสอบเพื่อสงตอให สทศ. 

 12.2  รวบรวมเอกสารการจัดสอบหรือหลักฐานอื่น (ถามี) ใหศูนยสอบกําหนดเวลา  ประกอบดวย 

     - ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) 

     - ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) 

     - แบบคําขอแกไขขอมูล  (สทศ.6) 

     - บัญชีรับ – สง แบบทดสอบระหวางหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ 

     - บัญชีสงกลองกระดาษคําตอบ กลองแบบทดสอบ และเอกสารอื่น ๆ จากหัวหนาสนามสอบถึง 

       ศูนยสอบ 

     - รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา 

  12.3  รวบรวมแบบทดสอบทกุฉบับ บรรจุลงกลองเพื่อสงคืนให สทศ. ผานศูนยสอบ (แบบทดสอบ 

      ทุกฉบบัถือเปนเอกสารลับทางราชการและเปนสมบัติของ สทศ.) 

 

 

 

 หัวหนาตึก มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ประสานงานกับหัวหนาสนามสอบ ในการจัดหองสอบ ติดบัญชีรายชื่อผูเขาสอบหนาหองสอบ และติด

สติ๊กเกอรบนโตะ 

2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับและสงแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ ระหวางกองกลางของสนามสอบกับ

กรรมการคุมสอบ 

3. ควบคุมดูแลการสอบภายในตึกหรืออาคารที่รับผิดชอบ  ตองเดินตรวจสอบตลอดระยะเวลาการสอบ 

4. รับรองรายงานตัวและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการสอบ  แกกรรมการคุมสอบและเจาหนาที่ 

5. รายงานตอหัวหนาสนามสอบทันที  ในกรณีที่มีเหตุการณตอไปน้ี 

5.1  กรรมการคุมสอบไมเพียงพอที่จะคุมสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2  ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ 

5.3  พบการทุจริตในหองสอบหรือบริเวณตึก 

5.4  ผูเขาสอบไมไดรับความสะดวก 

5.5  ผูเขาสอบเจ็บปวยระหวางการสอบ 

                        5.6 กรรมการคุมสอบบกพรองตอหนาที่หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม 

 6. หามผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขามาในบริเวณตึกหรืออาคารที่ทําการสอบ 

   7.  สอดสองดูแลไมใหผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบนํากระดาษคําตอบและแบบทดสอบออกจากหอง

สอบ 

 

 

2. หัวหนาตึก 
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   กรรมการกลางประจําสนามสอบ  มีหนาทีด่ังตอไปน้ี 

1. ประชาสัมพันธการสอบใหผูเขาสอบและผูที่เกี่ยวของทราบ 

2. แจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) ของวิชาที่สอบตาม 

ตารางสอบใหกรรมการคุมสอบ (หามแจกซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบวิชาที่ยังไมสอบใหกรรมการคุม

สอบนําไปเก็บไว) 

3. ประสานงานกับผูเขาสอบที่มาติดตอในดานตางๆ เชน  มาสาย  ขอแกไขขอมูลชื่อ – นามสกุล อื่นๆเปน

ตน  

4. หลังการสอบเสร็จส้ิน  เมื่อกรรมการคุมสอบนําซองแบบทดสอบและกระดาษคําตอบมาสงที่      กรรม

กลางใหตรวจสอบ  ดังนี้ 

4.1  ตรวจสอบขอมูลวาผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบ  ลงลายมือชื่อครบถวนหรือไม    

 4.2  รวบรวมและนับจํานวนกระดาษคําตอบทั้งหมดใหครบถวนทั้งของผูเขาสอบและผูขาดสอบ  โดย

ตรวจสอบใหตรงกับใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)   เรียงลําดับกระดาษคําตอบจากเลขที่นั่งสอบนอยไปมากตามลําดับ  

แลวหุมดวยใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ(สทศ.2)  และใชกระดาษแข็งปดดานบนและดานลาง  กอนบรรจุลงในซอง

กระดาษคําตอบและลงลายมือชื่อใหเรียบรอย  ปดผนึกซองกระดาษคําตอบดวยเทปกาวพิเศษตอหนากรรมการคุม

สอบ 

4.3  นับจํานวนแบบทดสอบวาครบตามจํานวนที่ระบุหนาซองหรือไม  และปดผนึกซองเพื่อสงคืน สทศ.  

ไมอนุญาตใหผูใดเก็บแบบทดสอบไวหรือทําสําเนา  และบรรจุใสกลองเพื่อสงคืน สทศ. 

4.4  นับจํานวนซองกระดาษคําตอบทั้งหมดบรรจุใสกลองปรับขนาดสําหรับใสกระดาษคําตอบกลับ  

แยกเปนรายวิชา (กรณีมีหลายหองสอบ)  หรือรวมอยูในกลองเดียวกัน  (กรณีมีจํานวนหองสอบนอย) 

5. ชวยควบคมุหองสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไมเพียงพอ 

6. เดินตรวจความเรียบรอยของหองสอบและสนามสอบ 

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรรมการกลางประจําสนามสอบ 
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  กรรมการคุมสอบ  มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. กํากับการดําเนินการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส และยุติธรรม  และปฏิบัติตามคูมือการ

จัดสอบอยางเครงครัด 

2. รับ – สงซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ  และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบจากกรรมการกลาง

ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา  

3. ดูแลความเรียบรอยของหองสอบ  และบริเวณใกลเคียงเพื่อใหการสอบเปนไปอยางยุติธรรม 

4. รายงานการคุมสอบใหกรรมการกลาง/หัวหนาสนามสอบ 

 

 

 

นักการภารโรง มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ดําเนินการจัดหองสอบตามแผนผังหองสอบ  และเตรียมปายประชาสมัพันธและจัดสถานที่สําหรับการ

สอบ 

2. จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสมัพันธ  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบใหเรียบรอย 

3. ดําเนินการตามที่หัวหนาสนามสอบมอบหมาย 

 

 

 

 

ตรวจสอบและทําใหเกิดความเรียบรอยในสนามสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรรมการคมุสอบ 

5. นักการภารโรง 

6.เจาหนาที่ตํารวจ 
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  ขอควรระวังของสนามสอบ 

1. หัวหนาสนามสอบตองรวมมือจัดประชุมคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ  ใหเขาใจในแนวปฏิบัติอยาง

ชัดเจนโดยเฉพาะกรรมการคุมสอบ  

2. หัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง ตองตรวจสอบซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และใบเซ็นชื่อผู

เขาสอบ (สทศ.2) ใหตรงตามตารางสอบและหองสอบ กอนแจกใหกรรมการคุมสอบ 

3. หากมีการใชกระดาษคําตอบสํารองตองตรวจสอบใหตรงกับวิชาที่สอบ 

4. สนามสอบตองย้ําใหกรรมการคุมสอบเขาใจเกี่ยวกับวิธีการแจกและเก็บแบบทดสอบ และกระดาษ 

คําตอบ 

5. การแจกแบบทดสอบ ตองมีความถูกตอง ยึดถือตามตารางสอบทั้งวิชา เวลา และหองสอบ 

6. หัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง ตองตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบใหครบทั้งของผูเขาสอบ 

และผูขาดสอบ  โดยตรวจสอบใหตรงกับใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) เมื่อตรวจนับเรียบรอยแลวตองปดผนึกซอง

กระดาษคําตอบและปดทับดวย “เทปกาวพิเศษทําลายตัวเอง” ทันทีตอหนากรรมการคุมสอบ 

 

 

 
2.5 การปฏิบตัิหนาที่ของกรรมการคุมสอบ 

 
1.  รายงานตัวตอหัวหนาสนามสอบ กอนเวลาสอบไมนอยกวา  30  นาท ี

2.  รับซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ(สทศ.2)  ตรวจสอบความถูกตองให

ตรงกันทั้ง 3 อยาง  แลวตรวจสอบซองแบบทดสอบวาชํารุดหรือมีการเปดซองกอนหรือไม หากพบใหรายงานหัวหนา

สนามสอบทันที 

3.  ตรวจสอบความเรียบรอยภายในหองสอบ เชน บอรด อุปกรณ หรือปานนิเทศกภายในหองสอบ 

หากพบปญหาใหแจงกรรมการกลาง หรือหัวหนาสอบทันที 

 3.  กอนถึงเวลาสอบ  15  นาที  ใหกรรมการคุมสอบเปนผูอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบ และนั่งที่โตะ

ใหตรงตามหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง  ไมอนุญาตใหผูเขาสอบที่ไมมีเลขที่นั่งสอบเขาหองสอบ 

 4.  อธบิายใหผูเขาสอบทราบเกี่ยวกับขอหามและขอควรปฏบิัติในการสอบ 

 5.  กอนถึงเวลาสอบประมาณ 10 นาที  ใหกรรมการคมุสอบเชิญผูเขาสอบ  2  คน เปนสกัขีพยาน 

ในการเปดซองแบบทดสอบพรอมลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความเรียบรอยของซองแบบทดสอบในใบเซ็นชือ่ 

ผูเขาสอบ (สทศ.2)  ทั้ง 2 แผน 

 6.  กรรมการคุมสอบตองแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  ตามลําดบัท่ีนั่งสอบเปนรูปตัว  U    
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     แผนผังที่นั่งสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.  แจงใหผูเขาสอบตรวจสอบขอมูล    ชือ่-สกุล  รหัสเลขประจําตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ ชือ่วชิา 

ที่สอบ วันที่สอบ  และสถานที่สอบ  วาเปนของผูเขาสอบ   และลงลายมือชื่อผูเขาสอบในกระดาษคําตอบ (สทศ.1)  

ดวยปากกา ใหเหมือนกับในใบเซ็นชือ่ผูเขาสอบ (สทศ.2)     

  8.  กรณทีี่กระดาษคําตอบไมตรงกับผูเขาสอบหรือชํารดุ  ใหปฏบิัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

  -  ระบายตรงชอง “ยกเลิก”  ในกระดาษคําตอบลงแบบขอมลู 

        -  นํากระดาษคําตอบสํารองใหผูเขาสอบ  โดยใหผูเขาสอบกรอกขอมูลบนหัวกระดาษใหครบถวน 

 
-ตัวอยาง รูปแบบกระดาษคําตอบแบบลงขอมูล- 
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ตัวอยาง รูปแบบกระดาษคาํตอบสํารอง- 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

  9.  แจกแบบทดสอบ  และอานคําชี้แจงที่ปรากฏบนหนาปกให ผูเขาสอบทราบและประกาศใหผูเขาสอบลง

มือทําขอสอบเมื่อถึงเวลากําหนดตามตารางสอบ 

     10. ประกาศใหผูเขาสอบตรวจนับจํานวนหนา และจํานวนขอของแบบทดสอบใหครบถวน หากแบบทดสอบ

หนาใดหรือขอใดพิมพไมชัดเจน   ใหแจงกรรมการคุมสอบเพื่อเปล่ียนแบบทดสอบฉบับใหมทันที 

  11.  ประกาศใหผูเขาสอบเริ่มทําแบบทดสอบ  โดยย้ําใหชัดเจนวาใหระบายคําตอบดวยดินสอดํา  2B  

เทานั้น 

  12.  หลังจากการสอบผานไปแลว  30  นาที  ใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)   ย้ํา

วาใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อใหเหมือนกับในกระดาษคําตอบ (สทศ.1)  และเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของ

นักเรียนที่ขาดสอบกลับคืน   

  13.  กรณีมีผูขาดสอบใหกรรมการคุมสอบใชดินสอดํา  2B  ระบายในชองขาดสอบบนกระดาษคําตอบ 

(สทศ.1) พรอมทั้งเขียนคําวา ขาดสอบ  ดวยปากกาแดงลงในชองลายมือชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2) 

  14.  ไมอนุญาตใหผูเขาสอบที่มาสายเกิน  30  นาที  เขาหองสอบ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหัวหนา

สนามสอบเปนลายลักษณอักษร  และการประกาศคะแนนของผูเขาสอบอยูในดุลยพินิจของ สทศ.  ผูเขาสอบที่มาสาย

ไมวากรณีใดๆ จะไมไดรับการตอเวลาสําหรับการสอบในวิชานั้นๆ 

 15.  ประกาศเวลา  ใหผูเขาสอบทราบเมือ่การสอบผานไป  1  ชั่วโมง  และกอนหมดเวลาสอบ  5  นาท ีเมื่อ

หมดเวลาสอบตองประกาศใหผูเขาสอบวางดินสอหรือปากกา หยุดทําแบบทดสอบและหามผูเขาสอบลุกจากที่

นั่ง  จนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

16.   หามกรรมการคุมสอบแกไขแบบทดสอบหรืออธิบายใดๆ เพิ่มเติมจากแบบทดสอบ  เวนแตจะ

ไดรับแจงจากหัวหนาสนามสอบ 

17.  หาม ไมใหผูเขาสอบจดบันทึกขอความใดๆ  ออกจากหองสอบเปนอันขาด 

18.  ในกรณีที่ผูเขาสอบมีความจําเปนตองเขาหองน้ํา  ใหกรรมการคุมสอบติดตามผูเขาสอบและตรวจดูภายใน

หองน้ํากอนและหลังจากที่ผูเขาสอบใชหองน้ํานั้น 
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19.  กํากับการสอบในหองสอบตลอดเวลา ยกเวนมีเหตุจําเปน จะตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน อยูในหอง

สอบ 

         20.  ตรวจดูความเรียบรอยของการเขียนขอมูล  และการระบายเลขประจําตัวผูเขาสอบบน
กระดาษคําตอบ(กรณีใชกระดาษคําตอบสํารอง)  และตรวจดูการลงลายมือชื่อของผูเขาสอบและกรรมการ
คุมสอบบนกระดาษคําตอบวาครบถวน  ตรงตามความเปนจริงแลว ทุกครั้ง  กอนที่จะอนุญาตใหผูเขาสอบคน

ใดคนหนึ่งออกจากหองสอบ 

  -  ผูเขาสอบที่ทําขอสอบเสร็จแลว  ใหวางกระดาษคําตอบบนขอสอบ 

  -  กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ  แยกจากตัวขอสอบ 

21. รวบรวมและนับจํานวนกระดาษคําตอบทั้งหมดใหครบถวนทั้งของผูที่เขาสอบและขาดสอบ  โดย

ตรวจสอบใหตรงกับใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)   เรียงลําดับกระดาษคําตอบจากเลขที่นั่งสอบนอยไปมากตามลําดับ  

แลวหุมดวยใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ  และใชกระดาษแข็งปดดานบนและดานลาง  กอนบรรจุลงในซองกระดาษคําตอบ

และลงลายมือชื่อใหเรียบรอย  โดยยังไมตองปดผนึกซอง (หากผูเขาสอบคนใดมีการยกเลิกการใชกระดาษคําตอบ

และไดใชกระดาษคําตอบสํารอง  ในการเรียงกระดาษคําตอบใหนํากระดาษคําตอบสํารองขึ้นกอน  แลวตอดวย

กระดาษคําตอบที่ยกเลิกของผูเขาสอบคนนั้น) 

22.  นําเอกสารตอไปน้ีสงหัวหนาสนามสอบ / กรรมการกลาง 

                 1)  ซองกระดาษคําตอบที่กรอกขอมูลหนาซองกระดาษคําตอบเรียบรอยแลว  

                 2)  กระดาษคําตอบ ที่มีจํานวนครบตามบัญชีรายชื่อผูเขาสอบ ซึ่งเมื่อหัวหนาสนามสอบ / กรรมการกลาง  

นับจํานวนตอหนากรรมการคุมสอบครบถวนแลว จึงปดผนึกและปดทับดวยเทปกาวพิเศษที่ใหมาบนปากซอง 

    3)  แบบทดสอบที่มจีํานวนครบถวนและบรรจุใสซองเรียบรอยตามจาํนวนที่ระบุไวหนาซองของแตละหอง

สอบท่ีรับมา  หามผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบนําแบบทดสอบใดๆ ออกไปจากหองสอบ แบบทดสอบถือ

เปนเอกสารลับทางราชการและเปนสมบัติของ สทศ.  และตองสงคืน สทศ. ทุกฉบับ 

23.  ลงลายมือชื่อสงกระดาษคําตอบในบัญชีรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหวางหัวหนาสนาม

สอบกับกรรมการคุมสอบ 

 
ขอควรระวังของกรรมการคุมสอบ 

1. การดําเนินการแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหแจกเปนรูปตัว U ตามผังที่นั่งสอบท่ีกําหนดไว 

2.  การแจกกระดาษคําตอบตองแจกใหตรงกับชื่อสกุลของผูเขาสอบ และย้ําใหผูเขาสอบตรวจสอบความ

ถูกตองของ ชื่อ – สกุล และขอมูลอื่นๆ ที่หัวกระดาษคําตอบวาเปนของตนเองจริง กอนลงลายมือชื่อและทําขอสอบ 

3. แจงผูเขาสอบเรื่องการเซ็นชื่อในเอกสารทุกฉบับตองเหมือนกัน 

4. แจงผูเขาสอบใหระมัดระวังไมขีดเขียนบริเวรเครื่องหมาย paper mark ดานลางของกระดาษคําตอบ 

5. แจงผูเขาสอบวาการระบายกระดาษคําตอบตองใชดินสอ 2B เทานั้น ระบายใหเต็มวงและสีเขม  หาก 

ตองการแกไขตองลบใหสะอาดทุกครั้ง 

6. เรียงกระดาษคําตอบจากเลขที่นั่งสอบนอยไปมากทั้งของผูเขาสอบและผูขาดสอบ   
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2.6  บทบาทหนาที่ของโรงเรียนในการจดัสอบ V-NET 
 

 โรงเรียนที่เขารวมการสอบ V-NET  จะตองมหีนาที่และบทบาทในการดําเนินการ  ดังนี้ 

1.  ประชาสัมพนัธการสอบ V-NET  ใหนักเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ  และติดตามขอมูลการสอบอยางตอเนื่อง  

     จากเว็บไซต สทศ. (www.niets.or.th)   

2.  สงขอมูลสถานศึกษา  ขอมลูนักเรียนระดับปวช. ชั้นปที่ 3   ขอมูลหองสอบ  ในระบบ  V-NET  ผานเว็บไซต สทศ.  

ภายในเวลาที่กําหนด 

3.  ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผูเขาสอบและสนามสอบ   ดําเนินการประกาศใหผูเขาสอบทราบ และ 

     ประชาสัมพนัธใหนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเขาสอบทุกคน 

4.  นําผลการสอบไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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3.  แบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
 
3.1   ลักษณะขอสอบที่ใช 
  

จํานวนขอสอบแตละวิชาของการทดสอบดานอาชีวศกึษา (V-NET)  
 

 ชุดที่ 1 ความรูพื้นฐานทั่วไป 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

1 การสื่อสารรูเร่ืองดวยภาษาไทย 10 10   

2 การสื่อสารรูเร่ืองดวยภาษาองักฤษ 10 10   

3 ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรฯ 10 10   

4 ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรฯ 10 10   

5 ความรูเร่ืองสังคมศึกษาฯ 10 10   

6 ความรูเร่ืองสุขภาพพลานามัยฯ 10 10   

7 ความรูเร่ืองอาชีพในประเทศไทย 10 10   

8 ความรูเร่ือง ICT 10 10   

9 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู 20 20   

รวม 100 100 120 นาที 
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ชุดที ่2 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมอืกล  

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ/ฉบับ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)            30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

17 งานเครื่องยนต 20 10   

18 งานสงกําลังรถยนต 24 12   

19 งานเครื่องลางรถยนต 24 12   

20 งานไฟฟารถยนต 32 16   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่3 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมอืกลและซอมบาํรุง 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ/ฉบับ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)            30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

21 เขียนแบบเครื่องกล 40 20   

22 การวัดละเอียด 20 10   

23 งานเครื่องมือกล 20 10   

24 พื้นฐานเทคโนโลยี CNC. 20 10   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่4 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

25 วงจรไฟฟา 30 15   

26 เครื่องวัดไฟฟา 30 15   

27 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 40 20   

รวม 500 250 60 นาท ี
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ชุดที ่5 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

28 งานเชื่อมแกส 30 15   

29 งานเชื่อมไฟฟา 30 15   

30 งานผลิตภัณฑโลหะแผน 40 20   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่6 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชากอสราง 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

31 วัสดุกอสราง 30 15   

32 เขียนแบบกอสราง 30 20   

33 ประมาณราคา 40 15   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่7 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาผลิตภัณฑยาง 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

34 ยางธรรมชาติเบื้องตนและยางสังเคราะห 30 15   

35 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยางแหง 30 15   

36 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง 20 10   

37 กระบวนการทดสอบ 20 10   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่8 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาแวนตาและเลนส 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

38 การวิภาคของดวงตา 30 10   

39 ความผิดปกติของสายตา 30 15   

40 วัสดุแวนตา 20 10   

41 เลนส 20 15   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่9 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

42 งานจัดการและวัสดุ 20 10   

43 งานกอนพิมพ 30 15   

44 งานพิมพ 40 20   

45 งานหลังพิมพ 10 5   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่10 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเคมสีิ่งทอ 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

46 ฟอกวัสดุส่ิงทอ 10 5   

47 ยอมสีวัสดุส่ิงทอ 30 15   

48 พิมพวัสดุส่ิงทอ 20 10   

49 ตกแตงสําเร็จวัสดุส่ิงทอ 10 5   

50 ปฏิบัติการเคมส่ิีงทอ 30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่11 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเสื้อผาสําเร็จรปู 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน 
จํานวน
ขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

51 การตัดเย็บเส้ือผาสตรี 26 13   

52 การใชจกัรอุตสาหกรรมและการบํารุงรักษาจกัร 16 8   

53 เส้ือผาตัวอยาง การปรับขนาด การวางแบบตดัและเย็บเส้ือผายืด 16 8   

54 อุตสาหกรรมเสื้อผาชาย 16 8   

55 การวางแผนการผลิต 10 5   

56 ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑผา 16 8   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่12 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

57 การผลิตเสนดาย                                              20 10   

58 การออกแบบโครงสรางผาทอและผาถัก                    20 10   

59 การเตรียมเสนดายกอนทอ                                   20 10   

60 การผลิตผา                                                    30 15   

61 การทดสอบวัสดุส่ิงทอ                                        10 5   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่13 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม  สาขาวิชาการตอเรือ 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

14 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รวมอุตสาหกรรม)             30 15   

15 เขียนแบบเบื้องตน                     40 20   

16 งานไฟฟาเบื้องตน (รวมอุตสาหกรรม)  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

62 วัสดุในการตอเรือ 20 10   

63 เขียนแบบและขยายแบบเรือ 30 15   

64 งานประกอบเรอื 40 20   

65 ประมาณราคา 10 5   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

ชุดที่ 14 ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา และสวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมสาขา    

66 ความรูทั่วไปเกีย่วกับธุรกิจ    60 30   

67 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา        40 20   

68 บัญชีเบือ้งตน 1                60 30   

69 การขาย 1                        40 20   

รวม 200 100 120 นาที 
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ประเภทวชิาศลิปกรรม 

ชุดที่ 15 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

70 การวาดเขียน 30 15   

71 องคประกอบศิลป 30 15   

72 ความคิดสรางสรรค 20 10   

73 ความรูทั่วไปเกีย่วกับศิลปะ 20 10   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

74 องคประกอบศิลปะเบื้องตน        50 25   

75 การวาดเขียนเบื้องตน                  50 25   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ประเภทวชิาคหกรรม 

ชุดที่ 16 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผาและการแตงกาย 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

76 ความรูพื้นฐานคหกรรม 50 25   

77 ศิลปประดิษฐ  50 25   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

78 ผาและการแตงกาย               50 50   

รวม 50 50 60 นาท ี
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ชุดที ่17 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

76 ความรูพื้นฐานคหกรรม 50 25   

77 ศิลปประดิษฐ  50 25   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

79 อาหารครอบครวั      100 50   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่18 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตรและสาขาวชิาเสริมสวย 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา       

76 ความรูพื้นฐานคหกรรม 50 25   

77 ศิลปประดิษฐ  50 25   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

80 ศิลปะและการออกแบบ      60 30   

81 เศรษฐศาสตรครอบครัว            40 20   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรมการทองเที่ยว 

ชุดที่ 19 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี
สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา และสวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะ
สาขา   

82 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 70 35   

83 พฤติกรรมนักทองเที่ยว 40 20   

84 ศิลปการใหบริการ 40 20   

85 ศิลปะวัฒนธรรมไทย 30 15   

86 การพัฒนาบุคลิกภาพ 20 10   

รวม 200 100 120 นาที 
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ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ชุดที่ 20 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี
สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา และสวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะ
สาขา   

87 ความรูเกี่ยวกับการปลูกพืช 60 30   

88 ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 60 30   

89 ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร 40 20   

90 ความรูเกี่ยวกับชางเกษตร 40 20   

รวม 200 100 120 นาที 
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ประเภทวชิาประมง 

ชุดที่ 21 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา    

91 ชางประมงเบื้องตน 100 50   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

92 ความรูเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 100 50   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่22 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการแปรรูปสตัวน้ํา 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา   

91 ชางประมงเบื้องตน 100 50   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

93 ความรูเกี่ยวกับการแปรรูปสัตวน้ํา 100 100   

รวม 100 50 60 นาท ี
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ชุดที ่23 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาประมงทะเล 

ลําดับ องคประกอบ คะแนน จํานวนขอ เวลา 

สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานแกนรวมหลักสูตร       

10 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 20 10   

11 การเงินสวนบุคคล 30 15   

12 พลังงานและสิ่งแวดลอม 20 10   

13 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  30 15   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐานแกนรวมประเภทวิชา    

91 ชางประมงเบื้องตน 100 50   

รวม 100 50 60 นาท ี

สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานแกนรวมเฉพาะสาขา       

94 ความรูเกี่ยวกับประมงทะเล 100 50   

รวม 100 50 60 นาท ี

 

หมายเหตุ รูปแบบขอสอบ การทดสอบดานอาชีวศึกษา (V-NET) เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถูก

ที่สุด 
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3.2   ลักษณะกระดาษคําตอบที่ใช 
  

 1.1  กระดาษคําตอบของผูเขาสอบไดระบุขอมูล  ชื่อ – สกุล   เลขประจําตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ  รหัส

วิชาที่สอบ  วันที่สอบ  และสถานที่สอบ  ไวแลว 

 1.2  กระดาษคําตอบสํารอง  ใชกรณี  กระดาษคําตอบไมตรงกับผูเขาสอบหรือชํารุด   

 
3.3   การแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
 

       กรรมการคุมสอบตองแจกกระดาษคําตอบและแบบทดสอบตามลําดับเลขที่นั่งสอบของผูเขาสอบจากเลขที่

นั่งสอบนอยไปหามาก  ใหตรงกับรายชื่อผูเขาสอบใน สทศ.2  และตามผังที่นั่งสอบโดยแจกเปนรูปตัว U อยาง

เครงครัด ดังแผนภาพ  และการแจกกระดาษคําตอบใหตรวจสอบวารายชื่อบนกระดาษคําตอบตองตรงกับผูเขาสอบ   

  

 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
3.4   การเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
 

 เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบตองเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบกลับคืนทุกฉบับ  โดยเก็บ

ตามลําดับเลขที่นั่งสอบจากผูเขาสอบคนที่ 1  ถึงคนที่  30 เรียงตามลําดับเลขที่นั่งสอบจากนอยไปหามาก  ตามผังที่

นั่งสอบเปนรูปตัว U  อยางเครงครัด  

 
 
 

 

 

 

 

คนที่ 30  คนที่ 7 คนที่ 18 คนที่ 6 คนที่ 19 

คนที่ 1  คนที่ 12 คนที่ 13 คนที่ 24 คนที่ 25 
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4.  ตารางสอบ  V-NET    ปวช.3 
 

วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา
สอบ 

วันอาทิตย์  
20 มกราคม 2556 

09.00-11.00 น. 51 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
1.ภาษาไทย 
2.ภาษาอังกฤษ 
3.วิทยาศาสตร์ 
4.คณิตศาสตร์ 
5.สังคมศึกษา 
6.สุขภาพพลานามัย 
7.อาชีพในประเทศไทย 
8.ICT 
9.สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 

2 ชั่วโมง  

พัก  1  ชัว่โมง 
12.00-15.00 น.  

5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
5421 
5422 
5423 
5430 
5440 
5451 
5452 
5453 
5454 
5460 
5470 
5481 
5482 
5483 

ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ( แยกตามประเภทวิชา / สาขาวิชา ) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาก่อสร้าง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการพิมพ์ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาแว่นตาและเลนส ์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการต่อเรือ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาเคมีส่ิงทอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาผ้าและการแต่งกาย 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาเสริมสวย 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาการแปรรูปสัตว์น้ํา 
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาประมงทะเล 

3 ชั่วโมง 

 โรงเรียนดูผลไดตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 
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5.  ขอปฏิบัตใินการสอบ V-NET       
 

 
ระเบียบการเขาหองสอบ 
 

1. ไมมีเลขที่นั่งสอบ  ไมมีสิทธ์ิสอบ 

2. ไมมีบัตรแสดงตน  ไมมีสิทธ์ิสอบ 

3. ไปผิดสนามสอบ   ไมมีสิทธิ์สอบ 

4. ไปสายเกิน 30 นาที  ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 

5. หาม  นําเครื่องมืออุปกรณส่ือสารเขาหองสอบ 

6. ใหนั่งสอบจนหมดเวลา 

7. อนุญาต  ใหนํานาฬิกาเขาหองสอบ (ตองเปนนาฬิกาธรรมดา  ที่ใชดูเวลาเทานั้น) 

 
ระเบียบการเขาหองสอบ 

 

1. ดินสอดํา 2B 

2. ปากกา 

3. ยางลบ 

4. กบเหลาดินสอ 

 
ระเบียบการเขาหองสอบ 
 

       บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย หรือบัตรที่ทางราชการเปนผูออกใหและมีรูปถาย 
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6.  การจัดสนามสอบ  หองสอบ   

 
6.1  การจัดสนามสอบ 
 
 การจัดสนามสอบใหอยูในดุลยพินิจของศูนยสอบ โดยพิจารณาจาก 1 จังหวัดหรืออําเภอ เปน  1 สนาม

สอบ  หากในจังหวัดหรืออําเภอมีจํานวนผูเขาสอบปริมาณมากจะเพิ่มจํานวนสนามสอบในจังหวัดหรืออําเภอนั้น  

โดยรวมโรงเรียนที่อยูใกลกันเขาสอบในสนามสอบเดียวกัน  ยกเวนในโรงเรียนหางไกล หรือมีเหตุผลจําเปน 

 สนามสอบขอใหพิจารณาเลือกใชสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนเบื้องตน 

 
6.2  การจัดหองสอบ 
  

ศูนยสอบตองกําหนดสนามสอบ  ระบุจํานวนหองสอบและรายละเอียดขอมูลหองสอบ  ผานเว็บไซต  

www.niets.or.th  โดยเขาเมนูระบบ  V-NET  ภายในชวงเวลาที่ สทศ. กําหนด  ทั้งนี้จํานวนหองสอบคิดจากจํานวนผู

เขาสอบหองสอบละ  30  คน   

 หลังจากนั้น  สทศ. จะจัดรายชื่อผูเขาสอบเขาหองสอบ  และประกาศเลขที่นั่งสอบตอไป 

 
แผนผังการจัดหองสอบ 
   

         หนาหอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 12 13 24 25 

โตะกรรมการ 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

7 

10 

9 

8 

14 

15 

16 

17 

18 

23 

22 

21 

20 

19 

26 

27 

28 

29 

30 

โตะกรรมการ 2 

หนาหอง 
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7.  เสนทางการรับ - สงแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสาร และอุปกรณสําหรับการจดัสอบ 

 
 สทศ. บริหารการรับ - สง  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ เอกสาร และอุปกรณสําหรับการจัดสอบไปยัง

สนามสอบผานศูนยสอบ แลวศูนยสอบกระจายไปยังสนามสอบ  ในวัน เวลาที่เหมาะสม  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1  ข้ันตอนการสงแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารและอุปกรณการสอบจาก สทศ. ถึงศูนยสอบ 
 

สทศ.  จัดสงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสาร และอุปกรณการจัดสอบไปยังศูนยสอบ  เพื่อสงตอไปยัง

สนามสอบโดยใชรถของบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยสูง  

ในการจัดสงแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  เอกสารและอุปกรณการสอบ จาก สทศ. ไปยังศูนยสอบ      จะ

จัดสงเปน  3  ระยะ  ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1   เดอืนธันวาคม  2555    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. สงคูมือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) สําหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ   
2. สง DVD การคมุสอบ  
     เพือ่ใหศูนยสอบนําไปใชในการประชุมชี้แจงสนามสอบ  และแจกจายใหแกสนามสอบ 

ศูนยสอบ   ศูนยสอบ   

สทศ. 

สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ สนามสอบ 

ศูนยสอบ   

สนามสอบ 
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ระยะที่ 2   ตนเดือนมกราคม  2556   
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 3   กลางเดือนมกราคม  2556   
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สงกลองเอกสารและอุปกรณเกี่ยวกับการจัดสอบ  ภายในกลองมี    
1. ซองเอกสารของศูนยสอบ   ( ภายในมี 1. CD แบบฟอรมการจัดสอบฯ  2.บัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบ
และเอกสารอื่นๆ จากศูนยสอบถึง สทศ.  3.รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนยสอบ ประจําสนามสอบ   
4.รายงานสรุปคาใชจายการจัดสอบ V-NET ระดับศูนยสอบ)    
2. ซองเอกสารของสนามสอบเทาจํานวนสนามสอบ   ( ภายในมี 1.บัญชีรายชื่อผูเขาสอบสําหรับติดบอรดและ
ติดหนาหองสอบ  2.สติ๊กเกอรชื่อผูเขาสอบสําหรับติดโตะ  3.แผนผังที่นั่งสอบ  4.สทศ.2   5.สทศ.6 
6.บัญชีรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหวางหัวหนาสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ  7.บัญชีสงจํานวน
กลองกระดาษคําตอบ / กลองแบบทดสอบ  และเอกสารฯจากหัวหนาสนามสอบถึงศูนยสอบ  8.รายงานผลการ
ปฏิบัติงานการดําเนินการจัดสอบ V-NET ระดับสนามสอบ  9.ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงานประจําสนาม
สอบ )    

ศูนยสอบตองแจงกําหนดการและสงมอบเอกสารและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการจัดสอบใหสนามสอบ  
เพื่อเตรียมความพรอมกอนวันสอบ 

 ศูนยสอบแตงต้ังเจาหนาที่ของศูนยสอบ  เดินทางมาตรวจรับ 1) กลองบรรจุแบบทดสอบ  2) กลองบรรจุ
กระดาษคําตอบ 3) กลองปรับขนาดสําหรับบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ และ 4) ซองเอกสารการจัดสอบ 
 โดย สทศ . จะสงหนังสือแจงกําหนดการไปยังประธานศูนยสอบ  เมื่อเจาหนาที่ของศูนยสอบตรวจนับ
เรียบรอยแลวจะทําการบรรทุกกลองบรรจุแบบทดสอบ กลองบรรจุกระดาษคําตอบ กลองปรับขนาดฯ และซอง
เอกสารการจัดสอบขึ้นไปยังรถขนสงซึ่งเปนรถที่มีมาตรฐานและระบบการรักษาความปลอดภัยสูง  จากนั้นจะทําการ 
ล็อคประตูทุกบานดวยกุญแจและล็อคดวยสายล็อคนิรภัยอกีครั้งเพื่อปองกันการเปดรถขนสง 

 เจาหนาที่ของศูนยสอบจะตองกํากับรถขนสงจาก สทศ. ไปยังศูนยสอบ  เมื่อรถขนสงถึงศูนยสอบแลว  
ประธานศูนยสอบหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองดําเนินการตรวจสอบประตูทุกบานวาอยูในความสมบูรณหรือไม  
จากนั้นถึงจะทําการตัดสายล็อคนิรภัย  ตองตรวจนับกลองบรรจุแบบทดสอบ  กลองบรรจุกระดาษคําตอบ และ
เอกสารจัดสอบวาครบถวนหรือไม  จึงยกกลองบรรจุแบบทดสอบ  กลองบรรจุกระดาษคําตอบ  และเอกสารจัดสอบ  
ลงจากรถขนสง  และนําไปเก็บไวในที่ปลอดภัยเพื่อรอการสงมอบไปยังสนามสอบตอไป 
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7.2  ข้ันตอนการขนสงแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ เอกสารและอุปกรณการสอบ 
       จากศูนยสอบ ถึง สนามสอบ 
 

  

ในการจัดสงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและอุปกรณการสอบจาก ศูนยสอบไปยังสนามสอบ      

จะจัดสงเปน  3  ระยะ  ตามกําหนดการนัดหมายของศูนยสอบ  ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1   เดอืนธันวาคม  2555 / การประชุมชี้แจงสนามสอบ 
 
 

 

 

 
ระยะที่ 2   กลางเดือนมกราคม  2556 / ตามกําหนดนดัหมายของศูนยสอบ  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
ระยะที่ 3  ในวันสอบ  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. ซองเอกสารของสนามสอบ 
2. อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสอบ  

สนามสอบนําเอกสารและอุปกรณเกี่ยวกับการจัดสอบไปประชาสัมพันธและดําเนินการเตรียมการจัดสอบ
ตามคูมือการจัดสอบและการคุมสอบฯ  

ประธานศูนยสอบ (โดยตัวแทนศูนยสอบ) สงมอบกลองแบบทดสอบ กลองกระดาษคําตอบ  กลองกระดาษคําตอบ
สํารอง และกลองปรับขนาดสําหรับใสกระดาษคําตอบกลับใหหัวหนาสนามสอบ  

หัวหนาสนามสอบและตัวแทนศูนยสอบ 
กํากับ ดูแลตลอดการจัดสอบ 

สงคูมือการจัดสอบ V-NET สําหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ  และ DVD การคุมสอบ เพื่อใหสนามสอบ
นําไปศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการระดบัสนามสอบและเตรียมความพรอมในการจดัสอบ 
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7.3  ข้ันตอนการสงกลองกระดาษคําตอบ  และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจาก สนามสอบ ถึงศูนยสอบ 

 

หลังจากเสร็จส้ินการสอบ V-NET   ใหสนามสอบดําเนินการ   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานศูนยสอบรวบรวมกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ  กลองแบบทดสอบของทุกสนามสอบ 
และจัดเก็บไวในที่ปลอดภัยที่ศูนยสอบ  จัดทําบัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จาก
ศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (V-NET 3 ) และบัญชีสงกลอง
แบบทดสอบใหสทศ. (V-NET 4)  จัดเจาหนาที่ศูนยสอบเพื่อกํากับการขนสงเดินทางมากับรถขนสงที่เดินทาง
ไปรับกลองกระดาษคําตอบ  และกลองแบบทดสอบตามกําหนดนัดหมาย 

 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกวิชา หวหนาสนามสอบนําซองกระดาษคําตอบทั้งหมดของทุกวิชาทุกหอง
สอบ บรรจุลงในกลองปรับขนาดสําหรับใสซองกระดาคําตอบกลับ (กลองสามารถบรรจซุองกระดาษคําตอบได
ประมาณ 15 ซอง) ระบุจํานวนซองกระดาษคําตอบแยกรายวิชาไวที่หนากลอง แลวปดผนึกกลองใหเรยีบรอย 

หัวหนาสนามสอบสงมอบ 
1.  กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ 
2.  กลองบรรจุแบบทดสอบซึ่งภายในมีแบบทดสอบครบทุกฉบับ 
3.  ซองเอกสารการจัดสอบ  ที่บรรจุ  1. ใบเซ็นชื่อ สทศ.2 ที่เหลืออีก 1 แผน  2. สทศ.6 (ถามี)  3. บัญชี
รับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหวางหัวหนาสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ 4. บัญชีสงกลอง
กระดาษคําตอบ/กลองแบบทดสอบ และเอกสารฯ จากหัวหนาสนามสอบถึงศูนยสอบ   5. รายงานผลการ
ดําเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ  7.ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงานประจําสนามสอบ  8.เอกสาร 
อื่นๆ(ถามี)  ใหแกตัวแทนศูนยสอบ เพื่อสงมอบใหแกประธานศูนยสอบตอไป 
 

 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบในแตละวิชา  หัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบ 
และตรวจสอบความถูกตอง เมื่อครบถวนแลวจึงปดผนึกซองกระดาษคคําตอบและทับปดปากซองดวย    
“เทปกาวพิเศษแบบทําลายตัวเอง”  ตอหนากรรมการคมุสอบ 
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7.4  ข้ันตอนการสงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ กลองแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบ  
จากศูนยสอบ ถึง สทศ. 

หลังจากเสร็จส้ินการสอบ  ใหศูนยสอบดําเนินการจัดสงกลองบรรจุกระดาษคําตอบกลับ กลองแบบทดสอบ  

และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนยสอบให สทศ.   กําหนดใหจัดสงเปน  2  ระยะ   ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1   รับกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบ  ชวงวันที่ 22 – 24 มกราคม 2556 

 

ศูนยสอบสงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ  กลองบรรจุแบบทดสอบ บัญชีสงจํานวนกลองบรรจุ

กระดาษคําตอบกลับ (V-NET 3)  และเอกสารอื่น ๆ จากศูนยสอบถึงสทศ. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 2   หลังเสร็จสิ้นการสอบ  (ดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 30  วัน หลังการสอบสิ้นสุดลง ) 

    

ศูนยสอบดําเนินการจัดสงเอกสารสําคัญให  สทศ. ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ EMS   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สทศ. จัดสงรถบริษัทขนสงไปรับกลองกระดาษคําตอบ  จากศูนยสอบตามกําหนดนัดหมายของ สทศ. 
โดยศูนยสอบแตงต้ังเจาหนาที่ของศูนยสอบเดินทางมากับรถขนสง และศูนยสอบตองสง 

1. กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับของทกุสนามสอบ 
2. บัญชีสงจํานวนกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับจากศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) (V-NET 3) 
3. แบบคําขอแกไขขอมูลนักเรียน (สทศ.6) (ถามี) 
4. กลองบรรจุแบบทดสอบของทุกภาคสนาม 
5. บัญชีสงจํานวนกลองแบบทดสอบจากศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน) (V-NET 4) 
6. เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน บนัทึกการปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 

 

1.  รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
    ระดับศูนยสอบ โดยสังเคราะหจากจากรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับสนามสอบ   
2.  รายงานสรปุคาใชจายการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ 

ศูนยสอบ 
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8.  คาใชจายในการดําเนินการทดสอบ V-NET   ปการศึกษา  2555 
 
8.1  กําหนดรายการคาใชจายในการจดัสอบ 
 

ระดับ /รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.  ระดบั  สทศ. 
1  คาตอบแทนผูเขารวมประชมุ  (กรณี สทศ.ดําเนินการจัดประชุม  

    ศูนยสอบสง ตัวแทนเขารวมประชมุไมเกิน 3 คน/ศูนย) 

 

 

 

   1.1 ประธานศูนยสอบ/ตัวแทนประธานศูนยสอบ 500 

   1.2 เจาหนาที่ (คนละ) 400 

2. คาเดินทางผูเขารวมประชมุ เบิกจายตามอตัราที่จายจริง หรืออัตรา 

เหมาจายครั้งละไมเกิน 1,000 บาท หรือ 

คาน้ํามันกิโลเมตรละ 5 บาท 

3. คาที่พักของผูเขาประชุม อัตราเหมาจาย 1,000 บาท/คนื 

หรือเบิกจายตามจริงพรอมใบเสร็จไมเกิน 

2,400  บาท  

4. คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่จัดประชมุ  

4.1 คาอาหาร  (ไมเกิน คนละ)   

4.2  คาอาหารวาง  (ไมเกิน คนละ) 

400  บาท/มือ้ 

100    บาท/มื้อ 

2.  ระดบัศูนยสอบ  

2.1  คาตอบแทนประธานศูนยสอบ ไมเกิน  

      (เหมาจายตอการจัดสอบ 1 ครั้ง) 

5,000  

2.2  คาจัดประชุมคณะทํางานระดับศูนยสอบ  

    2.2.1  ประธานคณะทํางาน (คาตอบแทนประชุมตอการประชุม 1 คร้ัง) 400 

    2.2.2  คณะทํางาน  (คนละ) ตอการประชมุ 1 คร้ัง 300 

    2.2.3  คาอาหาร  (ไมเกิน คนละ)   150 

    2.2.4  คาอาหารวาง  (ไมเกิน คนละ) 70 

2.3  คาใชจายกรณีศูนยสอบจัดประชมุสนามสอบเพือ่ชี้แจงการจัดสอบ (ใหมี

การจัดประชมุหนึ่งครั้งตอการดําเนินการทดสอบหนึ่งระดับ) 

 

     2.3.1  คาตอบแทนสําหรับผูเขารวมประชมุ เหมาจายไมเกิน 200 

     2.3.2  คาอาหาร (ไมเกินคนละ) 150  บาท / มื้อ 

     2.3.3  คาอาหารวาง (ไมเกินคนละ) 70    บาท / มือ้ 

     2.3.4  คาเชาหองประชมุ (ถามี) เหมาจายไมเกิน 1,500 
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     2.3.5  คาเดินทางผูเขารวมประชมุ เบิกจายตามอตัราที่จายจริง  หรือคา

น้ํามันกิโลเมตร ละ 5 บาท 

   2.3.6  คาที่พักของผูเขาประชุม (ถามี) เบิกจายตามอตัราที่จายจริงไมเกิน 2400 

บาท/คืน พรอมใบเสร็จ  หรือเหมาจาย 

1,000 บาท /คนื 

2.4  คาการขนสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  ระหวางศูนยสอบกับ 

      สนามสอบ (ไป-กลับ) 

 

 

เบิกจายตามอตัราที่จายจริง  หรือ คา

น้ํามันกิโลเมตร ละ 5 บาท 

    2.4.1  คาเชารถ (ถามี) 

    2.4.2  คาที่พัก (ถามี) เบิกจายตามอตัราที่จายจริงไมเกิน 

1,000บาท/คืน 

2.5  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน (คนละ)  

      วันทําการ 300  บาท / วัน 

      วันหยุด 500  บาท / วัน 

2.7  คาตอบแทนการใชสถานที่เปนศูนยสอบ  1  บาท / ผูเขาสอบ 1 คน / 1 วิชา 

(ขั้นต่ําเหมาจาย  1,000  บาท) 

3.  ระดบัสนามสอบ  

3.1  คาตอบแทน (กอนวันเปดสนามสอบและหลังวันปดสนามสอบ)  

   3.1.1  หัวหนาสนามสอบ   400  บาท/วัน 

   3.1.2  ผูประสานงานระดับสนามสอบ (คนละ)  250  บาท/วัน 

   3.1.3  นักการภารโรง (คนละ) อัตรา 5  หองสอบ : นักการภารโรง 1 คน 220  บาท/วัน 

3.2  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน  (วันสอบ) ตอหนึ่งวัน 

   3.2.1  หัวหนาสนามสอบ  

           วันทําการ 400 

           วันหยุด 550 

  3.2.2  หัวหนาตึก  

           วันทําการ 300 

           วันหยุด 450 

  3.2.3  กรรมการกลาง / กรรมการคุมสอบ /พยาบาล  

          วันทําการ 300 

          วันหยุด 

 

 

450 



คูมือ V-NET  สําหรับศูนยสอบและสนามสอบ ปการศึกษา  2555      หนา  56 

  3.2.4  เจาหนาที่ตํารวจ 

          วันทําการ 

 

300 

          วันหยุด 450 

  3.2.5  นักการภารโรง / พนักงานขับรถยนต (เหมาจาย/วัน)  

           วันทําการ 200  บาท / วัน 

           วันหยุด 250  บาท / วัน 

3.3  คาเครื่องดื่มสําหรับผูปฏบิัติงานในสนามสอบ 15  บาท / คาบ/คน 

 

หนึ่งวันแบงเปนภาคเชา(กอนเที่ยงวัน) และภาคบาย(หลังเที่ยงวัน)  ถาปฏิบัติงานเพียงภาคใดภาคหนึ่งใหไดรับ 

อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราคาตอบแทนของอัตราคาตอบแทนตอหนึ่งวัน 

 

 
8.2  การจัดสรรคาดาํเนนิการจัดสอบเหมาจายรายหัว   
 

ที่ตั้งศูนยสอบ เงินจัดสรร (บาท) 

1.  กทม.  35 

2.  พื้นที่ตางจังหวัด รัศมีระยะทางจากศูนยสอบ – สนามสอบ 100 – 150  กิโลเมตร 38 

3.  พื้นที่ตางจังหวัด  รัศมีระยะทางจากศูนยสอบ – สนามสอบ 150 – 200  กิโลเมตร 

     พื้นที่ตางจังหวัดยุงยาก รัศมีระยะทางจากศูนยสอบ – สนามสอบ 100 – 150  กิโลเมตร 

40 

4.  พื้นที่ตางจังหวัด  รัศมีระยะทางจากศูนยสอบ – สนามสอบ 250 – 350  กิโลเมตร 

     พื้นที่ยุงยาก  รัศมีระยะทางจากศูนยสอบ – สนามสอบ  150  กิโลเมตร  ขึ้นไป 

42 

 

 
8.3   การสั่งจายหรือการอนุมัติการเบิกจายเงินของศูนยสอบ 
 

1. การสั่งจายเงินหรือการอนุมัติการเบิกจายเงินในการดําเนินงานของศูนยสอบ  แตละศูนยจะตองอยู 

ภายใตบัญชีแนบทาย 3  ของขอบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  วาดวยคาใชจาย

ในการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  พ.ศ. 2555  ทั้งนี้  หากการสั่งจายเงินหรือการอนุมัติการเบิก

จายเงินจําเปนตองมีการดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายดังกลาว  หรือที่กําหนดไวแลวแตไม

สามารถปฏิบัติไดใหอยูในดุลยพินิจของประธานประจําศูนยสอบ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานประจําศูนย

สอบ  โดยคํานึงถึงความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณคาใชจายเหมาจายที่ไดรับ  โดย

ยึดถือประโยชนของการดําเนินงานเปนสําคัญ 
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2. การสั่งจายเงินหรือการอนุมัติการเบิกจายเงินในการดําเนินงานของศูนยสอบแตละศูนย  ใหประธาน 

ประจําศูนยสอบหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากประธานศูนยสอบ  พิจารณาตามความเหมาะสม จากจํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร  โดยอาจมีอัตราจํานวนเงินที่จายต่ํากวาที่กําหนดไวได 

 
8.4   การโอนเงินใหศูนยสอบ 
 
 สทศ. จะโอนเงินงบประมาณแบบเหมาจายรายหัวของผูเขาสอบ  ในการดําเนินการสอบใหแกศูนยสอบเปน 

2 งวด ดังนี้ 
 

งวดที่ เดือน จํานวนเงิน 

1 พฤศจิกายน 2555 40 % ของงบประมาณที่จัดสรรให 

2 มกราคม   2556 งบประมาณสวนที่เหลือท้ังหมด ที่จัดสรรให ตามจํานวนผูเขาสอบ 

ที่ยืนยันการตรวจสอบรายชือ่แลว 

 
 
8.5  การดําเนนิการของศูนยสอบ  และการเก็บหลักฐานตางๆ 
 
 สทศ. จะโอนเงินใหศูนยสอบผานธนาคารกรงุไทย จํากัด  ทั้งนี้ขอใหศูนยสอบดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงชื่อบัญชีของศูนยสอบ  หมายเลขบัญชี และสาขา ให สทศ. ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2555 

โดยขอใหทําหนังสือแจงเปนทางการ เพื่อจะไดโอนเงินใหไดตามกําหนดเวลา 

  2.  เมือ่ไดรับเงินโอนในแตละงวด ศูนยสอบตองออกใบเสรจ็รับเงินแลวจัดสงให สทศ.ทันที 

  3.  เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินการสอบ ใหทําสรุปรายงานคาใชจายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 

อาชีวศึกษา ( V-NET)  ระดับศูนยสอบ  (หากมีเงินเหลือไมตองสงเงินคืน  สทศ.)  

4.  เก็บหลักฐานการเงินทุกฉบับไวที่ศูนยสอบ เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  หรือ 

บุคคลภายนอกตามระเบียบ สทศ. 
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9.  ปฏิทินปฏบิัติงานของ สทศ.  ศูนยสอบ  สนามสอบ  และโรงเรียน 
 

กิจกรรม สทศ. ศูนยสอบ สนามสอบ โรงเรียน 

ประชาสัมพันธเรื่องการสอบ V-NET ก.ค.55-ม.ค.56 ก.ค.55- 

ม.ค.56 

ก.ค.55-ม.ค.56 ก.ค.55-ม.ค.56 

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนยสอบ 30 ก.ค.55 30 ก.ค.55   

โรงเรียนสงขอมูลนักเรียน ปวช.3 ผานเว็บไซต  

www.niets.or.th โดยเขาเมนูระบบ V-NET 

   1 ส.ค. –  

30 ก.ย. 55 

ศูนยสอบกํากับ  ติดตาม การสงขอมูลของโรงเรียน  1 ส.ค. –  

30 ก.ย. 55 

  

ศูนยสอบแตงตั้งคณะทํางานระดับศูนยสอบ  ส.ค. 55   

ศูนยสอบสงขอมูลสนาม หองสอบ ผานระบบ V-NET  1 ส.ค. – 

30 ก.ย. 55 

  

ศูนยสอบแจงเลขที่บัญชีให สทศ.  31  ส.ค. 55   

โรงเรียนแจง ลด เพิ่มรายชื่อ ผานระบบ V-NET ผูเขา

สอบกรณีพิเศษ) 

   1 ต.ค. 55–  

10 ม.ค. 56 

สทศ.โอนเงินงวดที่ 1 ใหศูนยสอบ พ.ย. 55    

สทศ.สงคูมือการคุมสอบ และ DVD ใหศูนยสอบ เพื่อ

กระจายใหสนามสอบ 

ธ.ค. 55 ธ.ค. 55   

สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ 5 ม.ค. 56  5 ม.ค. 56 5 ม.ค. 56 

ประกาศเลขที่นั่งสอบผูเขาสอบกรณีพิเศษ (ไมมีชื่อใน 

สทศ.2) 

15  ม.ค.  56    

สทศ.โอนเงินงวดที่ 2 ใหศูนยสอบ ม.ค. 56    

สนามสอบสงรายชื่อคณะกรรมการฯใหศูนยสอบแตงตั้ง   ม.ค. 56  

ศูนยสอบแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ม.ค. 56   

ศูนยสอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ  ม.ค. 56 ม.ค. 56  

สทศ. สงเอกสารจัดสอบและอุปกรณใหศูนยสอบ 10 – 11 ม.ค. 56 10 – 11  

ม.ค. 56 

  

สนามสอบรับเอกสารจัดสอบและอุปกรณจากศูนยสอบ  กลาง ม.ค. 56 กลาง ม.ค. 56  

สนามสอบจัดประชุมกรรมการระดับสนามสอบ   กลาง ม.ค. 56  

สทศ. สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบใหศูนยสอบ 15 -17 ม.ค.  56 15 -17  

ม.ค.  56 

  

สนามสอบรับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบจากศูนย

สอบ 

 19 ม.ค. 56  

หรือในวันสอบ 

19 ม.ค.  56  

หรือในวันสอบ 

 

วันสอบ  ปวช.3   20 ม.ค. 56  



คูมือ V-NET  สําหรับศูนยสอบและสนามสอบ ปการศึกษา  2555      หนา  59 

สนามสอบสงกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับและ

แบบทดสอบ เอกสารจัดสอบ ใหศูนยสอบ 

  หลังเสร็จส้ินการ

สอบ 

 

สทศ.รับกลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับจากศูนย

สอบ 

22 – 24 ม.ค. 56 22 – 24  

ม.ค. 56 

  

สทศ.รับกลองบรรจุแบบทดสอบจากศูนยสอบ ก.พ.  56 ก.พ.  56   

ศูนยสอบสงรายงานสรุปการจัดสอบฯ และรายงานสรุป

คาใชจาย ให สทศ. ทางไปรษณีย 

 28 ก.พ.  56   

สทศ.ประกาศคะแนน ผาน www.niets.or.th 20 ก.พ. 56   20 ก.พ. 56 

สทศ.บริการใหดูกระดาษคําตอบ -    

สทศ.รายงานผลวิเคราะหคะแนนผาน www.niets.or.th พ.ค. 56    
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ภาคผนวก  
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เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดสอบ 
 

สทศ.1 
กระดาษคําตอบ 

 

 
หัวกระดาษคาํตอบแบบระบุขอมูลผูเขาสอบ 

 

 

 
หัวกระดาษคาํตอบสํารอง 
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สทศ.2 
ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ 

ระดับชั้น............................   รหัสศูนยสอบ................................ ชื่อศูนยสอบ...................................................... 

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

ตึก/อาคาร................................. ชั้น.................. หองสอบ............................. 

รหัสวิชา............      ชือ่วิชา............................     วันที่สอบ............................   เวลาสอบ............................  น. 

เลขที่นั่งสอบ..................... - ....................  =   30  คน 

 

     ลําดับที่     เลขที่นั่งสอบ     เลขประจําตัวประชาชน                ลายมือชื่อ                    ชื่อ-สกุล   

        1       ............       .......................                     ……………………………..…               ...........................  

        2       ............       .......................                     ………………………………..               ........................... 

          3       ............       ......................                     ……………………….………..               ...........................  

        4       ............       .......................                    ………………………………....              ............................ 

   

 

 

 

 

 

 

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

       30       ............       .......................                     ………………………………..              ............................. 
 

จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ   30  คน 

จํานวนผูเขาสอบจริง ..........  คน 

จํานวนผูขาดสอบ .…......  คน 
 

ลายเซ็นกรรมการคุมสอบ  1......................................................................................... 

2.................................................................................... 

 

 

       

การยืนยันความเรียบรอยของซองแบบทดสอบ 
สําหรับผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบ 
ขอยืนยันวาซองแบบทดสอบอยูในสภาพเรียบรอยดี  และยังไมมีการเปดกอนทําการสอบ 
 
ลงชื่อ.............................................(ผูเขาสอบ คนที ่1)        ลงชื่อ........................................... (กรรมการคุมสอบ คนที่ 1) 
ลงชื่อ.............................................(ผูเขาสอบ คนที ่2)        ลงชื่อ...........................................  (กรรมการคุมสอบ คนที่ 2) 
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  สทศ.3 
ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (กรณพีิเศษ) 

 
ระดับชั้น...................     รหัสศูนยสอบ........................   ชือ่ศูนยสอบ....................................  รหัสนามสอบ.................... ชือ่สนามสอบ....................................................

ตึก / อาคาร.........................................  ชั้น.....................           หองสอบ............................... 

รหัสวิชา.....................      ชือ่วิชา.....................................................        วันที่สอบ........................................................ เวลาสอบ.............................  น. 

    

เลขที่นั่ง

สอบ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 

( กรรมการคมุสอบเขียนตวับรรจง ) 

ชื่อโรงเรียนที่กําลังศึกษาปจจบุัน ลายเซ็นผูเขาสอบ ระบุสาเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมจํานวนผูเขาสอบ (กรณีพิเศษ)  ทั้งหมด คน 

 

 

ลงชื่อ ............................................................  กรรมการคุมสอบ 1        ลงชื่อ ................................................................  กรรมการคุมสอบ 2 

            (.........................................................)                                (...............................................................) 
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สทศ.5 
แบบฟอรมสําหรับผูเขาสอบที่ปฏิบัติผดิระเบียบการสอบ 
(ลืมบัตรประจําตัวประชาชน  มาสาย  เขาสอบผิดสนามสอบ) 

 

สําหรับผูเขาสอบ (กรอกขอความใหตรงตามขอความในใบสมัคร) 

ขาพเจา ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว........................... นามสกลุ............................ นักเรียนโรงเรียน.......................... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................  โทรศัพทมือถือ...................................   

เลขที่นั่งสอบ.........................สนามสอบ..................................จังหวัด................................  ตึก/อาคาร................  

ชั้น...........หองสอบ.......................  วันที่สอบ................................  รายวชิา........................................................ 

 ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  และรับทราบวาการประกาศคะแนนสอบอยูใน

ดุลยพินิจของ สทศ. 

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

             (...............................................................) 
สําหรับกรรมการคุมสอบ 
เสนอ  หัวหนาตึก 

สาเหตุของผูเขาสอบที่ปฏบิัตผิิดระเบียบการสอบ 

   ลืมบัตรประจาํตัวประชาชน /บัตรประจาํตัวนักเรียน 

   มาสาย..................นาที  เนื่องจาก................................................................................................... 

   เขาสอบผิดสถานที่ 

   อื่นๆ(ระบ)ุ............................................ 

ลงชื่อ..............................................  กรรมการคุมสอบ  1 

ลงชื่อ..............................................  กรรมการคุมสอบ  2 
เสนอ  หัวหนาสนามสอบ 
  ลงชื่อ........................................................ หัวหนาตึก 
ความเห็นของหัวหนาสนามสอบ 

   อนุญาต     เพราะ........................................................................................................................... 

   ไมอนุญาต  เพราะ........................................................................................................................... 

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

       
เสนอ  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการดําเนินการตอไป 

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

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

                            หัวหนาสนามสอบ 
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สทศ.6 
แบบคําขอแกไขขอมูล 

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา (V-NET)  ประจาํปการศึกษา 2555 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

รหัสสนามสอบ....................ชื่อสนามสอบ........................... ชื่อโรงเรียน........................................................... 

ขาพเจา เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว  .......................................นามสกุล.................................................. 

เลขที่นั่งสอบ   
 

โทรศัพทบาน......................................................   โทรศัพทมือถือ...................................................................... 

โทรสาร...................................................................... อีเมล................................................................................ 
 

 มีความประสงคจะขอแกไขขอมูลในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (สทศ.2)   ดังนี้ 

รายการ จากเดิม ขอแกไขเปน 

1.  เพศ   

2.  ชื่อ   

3.  นามสกุล   

4.  เลขประจําตัวประชาชน   

5.  รหัสโรงเรียน   

6.  เลขประจําตัวนักเรียน   

อื่นๆ   

 

ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบสําเนาหลักฐานที่จําเปน   เพื่อประกอบการขอแกไขมาดวยแลว  คือ 

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

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

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

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

     วันที่ .............../......................../................. 
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 V-NET 1 

บัญชีรับสงแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบระหวางหัวหนาสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหัวหนาสนามสอบ เปนผูลงบันทึก และสงเก็บไวที่ศูนยสอบ) 

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

รหัสสนามสอบ....................................................   ชื่อสนามสอบ................................... รหัสวิชา....................... ชื่อวชิา............................................................ 

วันที่สอบ.............................................................. เวลาสอบ.............................น. 

กอนการสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

หอง

สอบ 

จํานวนซอง ชื่อผูรับแบบทดสอบ จํานวน 

สทศ.2 

จํานวนผูมีสิทธิส์อบตาม สทศ.2 จํานวน 

สทศ.3 

จํานวนผูเขาสอบ

กรณีพิเศษ 

ชื่อผูสงซองกระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เขาสอบ ขาดสอบ 

          
          
          
          
          
          
          
          
  รวม       

 

ไดตรวจนับแลวครบถวนตามจํานวนที่ระบุไว 

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

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

             ............./......................./............. 
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V-NET 2 

บัญชีสงจํานวนกลองแบบทดสอบ กลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จากหวัหนาสนามสอบถึงศูนยสอบ (หัวหนาสนามสอบเปนผูบันทึกและสงเก็บไวที่ศูนยสอบ) 
 

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

รหัสสนามสอบ....................................................   ชื่อสนามสอบ............................................................    วันที่สอบ.................................................................. 
 

รหัสวิชา ชื่อวชิา  จํานวน

แบบทดสอบ 

จํานวน

กระดาษคําตอบ 

จํานวน 

สทศ.2 

จํานวนผูมีสิทธิส์อบตาม สทศ.

2 

จํานวน 

สทศ.3 

จํานวนผูเขาสอบ

กรณีพิเศษ 

จํานวนซอง

เอกสาร 

อื่น ๆ(ถามี) ซอง กลอง ซอง กลอง เขาสอบ ขาดสอบ 

            

            

            

            

            

รวม           
 

ลงชื่อผูสง....................................................................หัวหนาสนามสอบ 

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

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

ไดตรวจนับแลวครบถวนตามจํานวนที่ระบุไว 

    ลงชื่อผูรับ....................................................................ประธานศูนยสอบ 

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

 ……….. / …………..…… / ………… 
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V-NET 3 

(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลวนําสง สทศ. พรอมกลองกระดาษคําตอบ) 

บัญชีสงจํานวนกลองกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ  จากศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  

--------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อสนามสอบ จํานวน หมายเหตุ 

กลองกระดาษคําตอบ ซองเอกสาร(ถามี)  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

รวมจํานวนทัง้หมด         ...................สนามสอบ              ...............กลอง                  ..............ซอง 
 

 

ไดตรวจสภาพกลองและซองแลว  ทั้งหมดอยูในสภาพเรียบรอยดีและครบจํานวนตามระบ ุ
 

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

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

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

ไดตรวจสภาพกลองและซองแลว  ทั้งหมดอยูในสภาพเรียบรอยดีและครบจํานวนตามระบ ุ
 

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

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

     .......... /.................../.............. 
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V-NET 4 

(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลวนําสง สทศ. พรอมกลองแบบทดสอบ) 

บัญชีสงจํานวนกลองแบบทดสอบ จากศูนยสอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  

--------------------------------------------- 

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

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

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

ลําดับ

ที่ 

ชื่อสนามสอบ จํานวน หมายเหตุ 

กลองแบบทดสอบ ซองเอกสาร(ถามี)  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

รวมจํานวนทัง้หมด         ...................สนามสอบ              ...............กลอง                  ..............ซอง 
 

 

ไดตรวจสภาพกลองและซองแลว  ทั้งหมดอยูในสภาพเรียบรอยดีและครบจํานวนตามระบ ุ

 

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

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

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

 

ไดตรวจสภาพกลองและซองแลว  ทั้งหมดอยูในสภาพเรียบรอยดีและครบจํานวนตามระบ ุ

 

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

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

       .......... /.................../.............. 
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V-NET 5 

(สําหรับสนามสอบบันทึกและสงเก็บไวที่ศูนยสอบพรอมกลองกระดาษคําตอบ) 

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ระดบัสนามสอบ 

--------------------------------------------- 
 

ระดับชั้น...................   รหัสศูนยสอบ................................ชือ่ศูนยสอบ.......................................................... 

รหัสสนามสอบ..................  ชือ่สนามสอบ............................... วันที่สอบ.............................................................. 

ชื่อหัวหนาสนามสอบ....................................................   โทรศัพท............................................................... 
ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ 

รหัส

วิชา 

ชื่อวชิา จํานวน

หอง

สอบ 

จํานวนผูมีสิทธิส์อบตาม 

สทศ.2 

จํานวนผูเขา

สอบกรณี

พิเศษ 

จํานวนกลอง 

เขาสอบ ขาดสอบ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 

        

        

        

        

        
 

 

 

ผลการปฏิบัตงิาน  ปญหาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง      ใหทานใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง  ถาใสเครื่องหมาย   ลงในชองไมใช 

                ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

เปนตามแนวปฏิบัติ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ใช ไมใช  

 

กอนการจดัสอบ 
1.การประสานงานของศูนยสอบ 

2.การจัดสงขอมูลตามกําหนด   

3.การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ  

4.การจัดสนามสอบและหองสอบ 

5.การประชาสัมพันธการสอบ  

6.การตรวจสอบขอมูลทางเวบ็ไซต 

7.การจัดประชมุระดับสนามสอบ  

8.การรับสงแบบทดสอบ  เอกสารและอุปกรณ

การสอบ ระหวางศูนยสอบกับสนามสอบ  

 

 

…………

….……..

…………

…………

….……..

…………

.…….….

…….…... 

 

 

…………

….……..

…………

…………

….…..…

…………

.………..

…….…... 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

................................…………………………. 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 

เปนตามแนวปฏิบัติ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ใช ไมใช  

 

ระหวางการจัดสอบ 
1.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการระดับสนาม-

สอบ 

2.การปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ 

ของผูเขาสอบ 

3.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการคุมสอบ 

4.การแจกและเก็บแบบทดสอบ 

5.การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 

6.การตรวจสอบความถูกตองและจํานวน

กระดาษคําตอบ 

7.การสอบมีความเรียบรอย  โปรงใสและ

ยุติธรรม 

 

 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

 

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

. 

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

. 

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

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

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

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

 

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

 

หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 
1.การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับ

กระดาษคําตอบ 

2.การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ 

3.การสงซองแบบทดสอบและซอง

กระดาษคําตอบใหกรรมการกลาง 

4.การปดผนึกซองกระดาษคําตอบและการปด

ทับดวยเทปกาวแบบทําลายตนเอง 

5.การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลง

กลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ 

6.การนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลบั

และเอกสารการจัดสอบสงใหศูนยสอบ 

7.การนํากลองแบบทดสอบสงใหศูนยสอบ 

 

 

…………. 

 

………… 

 

…………. 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

…………. 

 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

…………. 

………… 

 

 

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

. 

 

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

. 

 

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

. 

 

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

.……………………………………………… 

………………………………………………… 

 

        ลงชื่อ..................................................    หวัหนาสนามสอบ 

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

           …….. / ………………../………… 
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V-NET 6 

(สําหรับศูนยสอบบันทึกแลว นําสง สทศ. โดยสังเคราะหจากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)    

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)ระดบัศูนยสอบ 

--------------------------------------------- 

รหัสศูนยสอบ...................................................     ชือ่ศูนยสอบ....................................................................... 

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

ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ 

รหัส

วิชา 

ชื่อวชิา จํานวน

หองสอบ 

จํานวนผูมีสิทธิส์อบตาม สทศ.2 จํานวนผูเขาสอบ

กรณีพิเศษ 

รวมจํานวนผูเขา

สอบท้ังสิ้น เขาสอบ ขาดสอบ 

       

       

       

       

       
 

ผลการปฏิบัตงิาน  ปญหาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง      ใหทานใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง  ถาใสเครื่องหมาย   ลงในชองไมม ี 

                ใหระบุปญหาและขอเสนอแนะดวย 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

เปนตามแนวปฏิบัติ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ใช ไมใช  

 

กอนการจดัสอบ 
1.การประสานงานของ สทศ.  

2.ศูนยสอบประชาสัมพันธการสอบและแจง

โรงเรียนใหสงขอมูลผานเว็บไซต   

3.การแตงตั้งคณะทํางาน ระดับศูนยสอบ   

4.การประชมุคณะทํางานระดับศูนยสอบ  

5.การสงและตรวจสอบขอมูลของโรงเรียน 

6.ศูนยสอบตรวจสอบการสงขอมูลทาง

เว็บไซตของโรงเรียน 

7.การสงแบบทดสอบ  เอกสารและอุปกรณ

การสอบจาก สทศ. ไปยังศูนยสอบ 

8.การสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ

จากศูนยสอบ ไปยังสนามสอบ 

 

 

………… 

 

…………

………… 

………… 

………… 

 

………… 

 

…………. 

 

…………. 

 

 

………… 

 

…………

………… 

………… 

………… 

 

………… 

 

…………. 

 

………… 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

.................................................................... 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 

เปนตามแนวปฏิบัติ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ใช ไมใช  

ระหวางการจัดสอบ 
1.การปฏิบัติหนาที่ของคณะทํางานระดับศูนย

สอบ 

2.การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนศูนยสอบ 

3.การปฏิบัติภารกิจของสนามสอบ  

4.การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการคุมสอบ    

5.การปฏิบัติตามระเบียบการเขาหองสอบ 

ของผูเขาสอบ 

6.จํานวนแบบทดสอบ 

7.จํานวนกระดาษคําตอบ 

8.การสอบมีความเรียบรอย  โปรงใสและ

ยุติธรรม 

 

…………. 

 

…………. 

……….…

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

…………. 

………… 

………… 

 

…………. 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 
1.การสงกลองกระดาษคําตอบและเอกสาร

ประกอบการสอบจากสนามสอบมายังศูนย

สอบ 

2.จํานวนกลองกระดาษคําตอบครบถวนและมี

ความเรียบรอย 

3.การสงกลองแบบทดสอบจากสนามสอบ

มายังศูนยสอบ 

4.จํานวนกลองแบบทดสอบครบถวนและมี

ความเรียบรอย 

5.เอกสารประกอบการสอบครบถวนและมี

ความเรียบรอย 

6.หลักฐานการเบิกจายคาใชจายของสนาม

สอบ 

7.การใชจายเงินจัดสรรที่ไดรับจาก สทศ. 

 

 

…………. 

 

 

………… 

 

…………. 

 

…………. 

 

………… 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

 

………… 

 

…………. 

 

…………. 

 

.…..…… 

 

………… 

…………. 

 

………………………………………………… 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

                                                                   ลงชื่อ...................................................  ประธานศูนยสอบ 

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

          ..………/ ..…….……../……….... 
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V-NET 7 

(สําหรับตัวแทนศูนยสอบบันทึกแลวสงเก็บไวที่ศูนยสอบหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติหนาที่) 
รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนยสอบ  ประจาํสนามสอบ 

--------------------------------------------------------- 

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

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

ชื่อตัวแทนศูนยสอบ................................................................  โทรศัพท................................................................. 
 

ผลการปฏิบัตงิาน  ปญหาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง ใหทานใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง  ถาใสเครื่องหมาย   ลงในชองไมใช ใหระบุ

ปญหาและขอเสนอแนะดวย 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

เปนตามแนวปฏิบัติ ปญหาและขอเสนอแนะ 

ใช ไมใช  

1.แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและ

อุปกรณที่เกี่ยวของกับการจัดสอบจากศูนยสอบไป

ยังสนามสอบใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย 

2.หัวหนาสนามสอบ  กรรมการกลางปฏิบัตหินาที่

ดวยความรับผิดชอบและเปนตามคูมือฯ 

3.กรรมการคุมสอบปฎบิัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบและเปนตามคูมือฯ 

4.ผูเขาสอบปฏบิัติตามระเบียบการเขาหองสอบ  

5.การตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบครบถวนแลว

ปดผนึกซองและปดทับดวยเทปกาวพิเศษแบบ

ทําลายตนเองทันที 

6.การดําเนินการจัดสอบของสนามสอบมคีวาม

เรียบรอย โปรงใส และยุติธรรม 

7.การสงกลองกระดาษคําตอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

กับการจัดสอบจากสนามสอบไปยังศูนยสอบอยูใน

สภาพปลอดภยั 

8.การสงกลองแบบทดสอบไปยังศูนยสอบอยูใน

สภาพที่ปลอดภัย 

………… 

 

 

…………. 

 

…………. 

 

………… 

………… 

 

 

………… 

 

…………. 

 

 

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

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

 

 

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

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

 

 

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

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

. 

 

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

. 

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

. 

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

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

.. 

 

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

. 

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

. 

 

…………………………………………… 

 

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

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

             ……..… / ….…………… /………….  
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V-NET 8 

  (สําหรับสนามสอบบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสอบแลวสงเก็บไวที่ศูนยสอบ) 

ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงานประจําสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา (V-NET)  
 

รหัสศูนยสอบ................................   ชือ่ศูนยสอบ.............................................  วันที่สอบ...................................................................... 

รหัสสนามสอบ..............................  ชื่อสนามสอบ.........................................    ชือ่หัวหนาสนามสอบ.....................................................  โทรศัพท................................... 

 

ลําดับที่ ชื่อ -สกุล ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) ลายมือชื่อผูรับเงิน วัน – เดือน – ป ที่รับเงิน 

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน    

 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).................................................. ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินถูกตองแลว     ลงชื่อ........................................ หัวหนาสนามสอบ 

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

 

      ลงชื่อ......................................... ประธานศูนยสอบ 

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

หมายเหต ุ   ตําแหนงใหระบุตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  เชน  หัวหนาสนามสอบ 

                  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบหองสอบที่....   นักการภารโรง  ฯลฯ  
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V-NET 9 

  (สําหรับศูนยสอบบันทึกแลวสงให  สทศ. โดยสรุปจากคาใชจายในการดาํเนินการจัดสอบ)  
รายงานสรุปคาใชจายการจดัทดสอบระดบัชาตดิานอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับศูนยสอบ      ปการศึกษา  2554 

ระดับชั้น ................................  วันที่สอบ................................................................................   

รหัสศูนยสอบ...................  ชือ่ศูนยสอบ.................................. รวมจาํนวนสนามสอบ.................สนาม    รวมจํานวนหองสอบ..............หอง   จาํนวนผูเขาสอบ............คน 
 

คาเบี้ยเลี้ยงและคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน ณ ศูนยสอบและสนามสอบ 

ตําแหนง จํานวน(คน) คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน 

ระดับศูนยสอบ 
ประธานคณะทาํงาน 

   

คณะทํางานและเจาหนาที่    

ตัวแทนศูนยสอบ    

คนงาน นักการ ภารโรง    

เจาหนาที่อื่นๆ    

ระดับสนามสอบ 
หัวหนาสนามสอบ 

   

กรรมการกลาง    

กรรมการคุมสอบ    

นักการ ภารโรง ประจาํสนามสอบ    

เจาหนาที่อื่นๆ    

    

รวม    

 

1.  คาเบี้ยเลี้ยงและคาตอบแทน   ........................ บาท 
2.  คาอาหารเครื่องดื่ม ณ ศูนยสอบ  ........................ บาท 
3.  คาอาหารวางเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงสนามสอบ....................  บาท 
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