
 



สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการ NUD PREP TEST 2020 
  

 โครงการทดสอบความรู้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) NUD PREP TEST 2020 

เป็นโครงการท่ีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้น  เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายมีโอกาสประเมินความรู้และศักยภาพ

ของตนเองในการทดสอบความรู้พื ้นฐาน  5  รายวิชาหลัก  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิ ชา

ภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งนี้สามารถน าผลการทดสอบมา

เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้ต่อไป 

1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6 

2. การสมัครทดสอบ 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครท่ี  http://www.nudpta.org  หรือรับใบสมัครท่ีโรงเรียนศูนย์สอบ 

ต้ังแต่วันท่ี  9 ตุลาคม –  26 ตุลาคม  2563  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งใบสมัครพร้อมกับช าระค่า

สมัครสอบที่โรงเรียนศูนย์สอบภายในวันที่  26 ตุลาคม  2563    และตรวจสอบรายชื่อผู ้เข้าสอบท่ี  

http://www.nudpta.org  ต้ังแต่  28 ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 

3. วิชาท่ีสอบ     

ชุดท่ี  1  ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ชุดท่ี  2  ความถนัดทางการเรียนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษาฯ 

4. วันสอบ วันอาทิตยท่ี์  8  พฤศจิกายน  2563  เวลา  08.00 – 12.00  น. 

5. สถานท่ีสอบ  โรงเรียนศูนย์สอบท่ีเข้าร่วมโครงการ 

6. เอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ 

1) ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งท่ีโรงเรียนศูนย์สอบ   

2) ค่าสมัครสอบ  300  บาท  ช าระเงินท่ีโรงเรียนศูนย์สอบ  

7. รางวัลการทดสอบ คะแนนมาตรฐานที (T-Score) รวมแบบทดสอบชุดท่ี  1  และชุดท่ี  2   

รางวัลชนะเลิศ  

รางวัลทุนการศึกษานักเรียน  จ านวน  1     ทุน ทุนละ  5,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  จ านวน  1 ทุน ทุนละ  5,000  บาท 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 

รางวัลทุนการศึกษานักเรียน  จ านวน  1  ทุน ทุนละ  3,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  จ านวน  1 ทุน ทุนละ  3,500  บาท   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 

รางวัลทุนการศึกษานักเรียน  จ านวน  1  ทุน ทุนละ  2,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  จ านวน  1 ทุน ทุนละ  2,000  บาท 

8. การประกาศผลการทดสอบและรางวัลทาง  http://www.nudpta.org  วันท่ี  24 พฤศจิกายน  2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 091 031 6327 e-mail : maneeratde@nu.ac.th 

เว็บไซต์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  http://www.nudpta.org   
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ก าหนดการด าเนินงาน 
โครงการ NUD PREP TEST 2020 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

  

  

ล าดับ กิจกรรม วันที ่ หมายเหตุ 

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป บนเว็บไซต์ 

2 รับสมัครและประสานงานโรงเรียนศูนย์

สอบ 

28 กันยายน – 7 ตุลาคม  2563 ส่งจดหมายและใบสมัครให้

โรงเรียนศูนย์สอบ 

3 จัดส่ง Username  และ Password  

ให้โรงเรียนศูนย์สอบ 

9 ตุลาคม 2563 ทางอีเมล์ผู้ประสานงานโรงเรียน

ศูนย์สอบ 

4 รับสมัครและกรอกรายชื่อผู้สมคัร 9 – 26 ตุลาคม 2563 ผู้ประสานงานโรงเรียนศูนย์สอบ

ด าเนินการ 

5 บันทึกข้อมูลนักเรียนที่สมัครและโอน

เงินค่าสมัคร  200 บาทต่อคนมาให้

สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภายในวันที่  27  ตุลาคม  2563 ค่าสมัคร 100 บาทต่อคน

โรงเรียนศูนย์สอบเก็บไว้ส าหรับ

ค่าใช้จ่ายด าเนินการสอบ 

6 ให้ศูนย์สอบพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้า

สอบและน าส่งให้กับนักเรียน   

28  ตุลาคม 2563 โรงเรียนศูนย์สอบด าเนินการ 

7 ส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ  แบบทดสอบและ

กระดาษค าตอบให้แก่โรงเรียนศูนย์สอบ 

ภายในวันที่  5  พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตด าเนินการ 

8 จัดการทดสอบ วันอาทิตย์ที ่8  พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนศูนย์สอบด าเนินการ 

9 ส่งกระดาษค าตอบมาให้โรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรตรวจ 

ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนศูนย์สอบด าเนินการ 

10 การประกาศผลการทดสอบและรางวัล วันที่  24  พฤศจิกายน  2563 http://www.nudpta.org 

11 นักเรียนพิมพ์รายงานผลการทดสอบ

ด้วยตนเอง 

วันที่  24  พฤศจิกายน  2563 เป็นต้นไป http://www.nudpta.org 
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ส าหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบโครงการ NUD PREP TEST 2020 –- 

การด าเนินการรับสมัคร 

1. ศึกษาประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยละเอียด 

2. แต่งต้ังผู้ประสานงานของโรงเรียนศูนย์สอบ  กรรมการรับสมัครสอบ  กรรมการการเงิน 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ NUD PREP TEST 2020 ผ่านทุกช่องทางของโรงเรียนให้นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน 

4. ให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการขอรับใบสมัครได้ท่ีกรรมการรับสมัครของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ         

( กรรมการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http://www.nudpta.org ) 

5. นักเรียนน าใบสมัครส่งกรรมการรับสมัคร และช าระค่าสมัครสอบคนละ 300 บาทท่ีกรรมการรับสมัครของ

โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบ 

6. ผู้ประสานงานศูนย์สอบของโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบบันทึกข้อมูลสถานท่ีจัดสอบ ข้อมูลกรรมการคุมสอบ

และกรรมการรับสมัครบันทึกข้อมูลนักเรียนลงในระบบจัดการข้อมูลโครงการ NUD PREP TEST 2020 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน  

7. กรรมการการเงินของโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบรวบรวมเงินค่าสมัครแล้วโอนเงินมาบัญชีท่ีก าหนด (บัญชี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

8. โรงเรียนศูนย์สอบ และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการต้องตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบท่ีเว็บไซต์ 

http://www.nudpta.org  

การด าเนินการสอบ 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบ  ควรแต่งต้ังบุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1.1. ประธานอ านวยการสอบของแต่ละโรงเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการฯ และเป็นศูนย์สอบ 1 คน 

1.2. กรรมการกลาง เพื่อเก็บรักษาและรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบกับกรรมการคุมสอบ 1 คน ต่อ 3 

ห้องสอบ 

1.3. กรรมการคุมสอบ  มีจ านวนขึ้นอยู่กับจ านวนห้องสอบ  โดยห้องสอบแต่ละห้องจะมีท่ีนั่งสอบได้ไม่เกิน 40 

ท่ีนั่ง และต้องมีกรรมการคุมสอบ 3 คนต่อ 2 ห้องสอบ (กรณีห้องสอบใดท่ีมีจ านวนนักเรียนท่ีสมัครไม่ถึง 

40  คน ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาการจัดท่ีนั่ง

สอบให้ใหม่) 

1.4. กรรมการการเงิน  1  คน  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสอบ  

http://www.satit.nu.ac.th/
http://www.satit.nu.ac.th/
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1.5. นักการ – ภารโรง  จ านวนขึ้นอยู่กับโรงเรียนศูนยส์อบเพื่อจัดเตรียมห้องสอบ 

2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบให้ใช้ค่าด าเนินการท่ีได้รับจากเงินค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อ

นักเรียน 1 คน (จากการเก็บค่าสมัคร 300 บาท) และให้กรรมการการเงินโอนเงนิค่าสมัครส่วนท่ีเหลือ  200 

บาทต่อนักเรียน 1 คนมาบัญชีท่ีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ก าหนด (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งกระดาษค าตอบ ค่าเอกสาร และอื่นๆ เป็น

ต้น ให้ใช้เงินในส่วนค่าตอบแทนโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบ)  โดยมีอัตราการเบิกจ่ายดังนี้ 

2.1. ประธานอ านวยการสอบฯ กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบ กรรมการการเงิน  ผู้ประสานงานศูนย์

สอบ  เบิกได้เฉพาะวันสอบ  500  บาทต่อคน  

2.2. กรรมการรับสมัคร  และผู้ประสานงานศูนย์สอบ เบิกจ่ายได้ตามจ านวนนักเรียนท่ีสมัครในอัตรา 

หัวละ  1  บาท  เบิกได้หลังจากเสร็จส้ินการรับสมัครและโอนเงินส่วนท่ีเหลือจากค่าตอบแทนศูนย์

สอบให้แก่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ แล้ว 

2.3. นักการ – ภารโรง  เบิกได้เฉพาะวันสอบ  300  บาทต่อคน 

3. ประกาศห้องสอบ 

หลังส้ินสุดการรับสมัครแล้ว  ให้โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบออกประกาศ เรื่อง สถานท่ีสอบโครงการ 

NUD PREP TEST 2020 ระดับปรถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563  

4. การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 

หลังส้ินสุดการรับสมัครแล้ว  ให้ผู้ประสานงานศูนย์สอบเป็นผู้จัดท าเอกสารประกอบการจัดสอบ 

  ดังต่อไปนี ้

ก่อนสอบ 

4.1. ประกาศ เรื่อง สถานท่ีจัดโครงการ NUD PREP TEST 2020 

4.2. แบบรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบ (Download ได้ท่ีระบบจัดการข้อมูลโครงการฯ) 

4.3. ผังท่ีนั่งสอบเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบท่ีนั่งของตนเอง (Download ได้ท่ีระบบจัดการข้อมูล

โครงการฯ) 

4.4. พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ และน าส่งให้กับนักเรียนท่ีสมัครสอบ (Download ได้ท่ีระบบจัดการ

ข้อมูลโครงการฯ) 

4.5. แบบลงลายมือช่ือนักเรียนท่ีเข้าสอบ แนบไว้กับซองข้อสอบ 

หลังสอบ 

4.6. แบบรายงานสรุปจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบท้ังหมด  
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ผู้ประสานงานศูนย์สอบ – 

 

1. ศึกษาประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยละเอียด 

2. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของศูนย์สอบ เรื่องสถานท่ีจัดสอบโครงการ NUD PREP TEST 2020 ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563  

3. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบในระบบจัดการข้อมูลโครงการ NUD PREP TEST 

4. เมื่อกรรมการรับสมัครบันทึกข้อมูลของนักเรียนเรียบร้อยแล้วให้กรรมการกลางพิมพ์ใบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

และผังท่ีนั่งสอบ (ดาวน์โหลดได้ท่ีระบบจัดการข้อมูลโครงการ NUD PREP TEST) 

5. ให้ผู้ประสานงานศูนย์สอบส่งเอกสารกลับมายังสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร  ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งด้วยตนเองเท่านั้นตาม

รายการดังต่อไปนี ้

1) กระดาษค าตอบใส่ซองกระดาษค าตอบไว้ 

2) แบบลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ 

6. ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่  1  ถนนสนามบิน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ส าหรับกรรมการรับสมัคร -- 

 

1. ศึกษาประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยละเอียด 

2. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบจะได้รับใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน  2563  

เป็นต้นไป หรือสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์  http://www.nudpta.org  

3. แจกใบสมัคร หากจ านวนใบสมัครไม่เพียงพอสามารถส าเนาเพิ่มเติมได้ หรือดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 

http://www.nudpta.org แล้วน าแจกให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  

4. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในใบสมัครท้ัง  2  ส่วน  ให้เรียบร้อย   ส่วนท่ี  1  ศูนย์สอบเก็บไว้และส่วนท่ี  2  

ให้นักเรียนเก็บไว้  แล้วส่วนท่ี  1  น าส่งกรรมการรับสมัครพร้อมกับช าระค่าสมัคร 

5. รวบรวมค่าสมัครสอบให้กรรมการการเงินด าเนินการต่อไป 

6. พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบต้ังแต่วันท่ี 28  ตุลาคม 2563  และแจกให้แก่นักเรียนท่ีสมัครสอบ ในบัตร

ประจ าตัวผู้เข้าสอบจะระบุ Username และ Password เพื่อให้นักเรียนใช้ในการตรวจผลการสอบ   

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satit.nu.ac.th/
http://www.satit.nu.ac.th/
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ใบสมัครโครงการ NUD PREP TEST 2020  ส่วนที่  1  ศูนย์สอบเก็บไว ้
****************************************************************** 

ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)...............................................         นามสกุล................................................. 

โรงเรียน....................................................................หมายเลขประจำตัวประชาชน .................................................... 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4         5          6   ห้อง ........................  เลขท่ี .......................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

ศูนย์สอบ ................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ................................................................  ลงช่ือ ................................................................ 

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

 นักเรียน      ครูผู้รับชำระค่าสมัคร 

วันท่ี............................................................. 

 

 
ข้อแนะนำ 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือ แล้วนำส่งครู พร้อมชำระค่าสมัคร 300 บาท 

ใบสมัครโครงการ NUD PREP TEST 2020  ส่วนที่  2  นักเรียนเก็บไว ้
****************************************************************** 

ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)...............................................         นามสกุล................................................. 

โรงเรียน....................................................................หมายเลขประจำตัวประชาชน .................................................... 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4         5          6   ห้อง ........................  เลขท่ี .......................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

ศูนย์สอบ ................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ ................................................................  ลงช่ือ ................................................................ 

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

 นักเรียน      ครูผู้รับชำระค่าสมัคร 

วันท่ี............................................................. 

 

 
* ติดต่อกับศูนย์สอบเพ่ือขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ส าหรับกรรมการการเงิน – 

 

 แนวปฏิบัติในการรับ – ส่งเงินค่าสมัครโครงการ NUD PREP TEST 2020 ของโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบ

ดังนี้  

1. รวบรวมเงินค่าสมัครท้ังหมด พร้อมท าเอกสารแบบรายงานการโอนเงนิ ดาวน์โหลดได้ท่ีระบบจัดการ

ข้อมูลโครงการ NUD PREP TEST 

2. แยกเงินค่าสมัครของนักเรียนจากคนละ 300 บาทเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1  จ านวน  100  บาท  เป็นส่วนค่าตอบแทนศูนย์สอบ 

ส่วนท่ี 2  จ านวน  200  บาท ให้น าฝากเข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 

3. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว น าหลักฐานติดท่ีแบบรายงานการโอนเงนิ แล้วสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ upload 

ได้ท่ีระบบจัดการข้อมูลโครงการ NUD PREP TEST ภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 

 

  

ช่ือบัญช ี        สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย 

นเรศวร 

เลขท่ีบัญชี      632-0-54428-7 

ธนาคาร         กรุงไทย 

สาขา           ห้าแยกโคกมะตูม 

ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์ 
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ส าหรับกรรมการกลาง – 

 

1. สมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดส่งข้อสอบถึงศูนย์สอบ 

ประกอบด้วยซองข้อสอบ  และภายในบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ด้วย 

2. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สอบต้องได้รับข้อสอบไม่เกินวันท่ี  5 พฤศจิกายน 2563  

3. มอบข้อสอบแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือประธานอ านวยการสอบเก็บข้อสอบไว้  โดยสามารถเปิดกล่อง 

เพื่อตรวจสอบจ านวนข้อสอบจากตัวเลขหน้าซองข้อสอบได้  ห้ามเปิดซองข้อสอบ 

4. เมื่อการสอบเสร็จส้ินลงแล้ว  ให้ส่งกระดาษค าตอบ แบบลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ คืนผู้ประสานงานของ

ศูนย์สอบ 
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ส าหรับกรรมคุมสอบ – 

 

1. ในวันสอบให้กรรมการคุมสอบรับซองข้อสอบท่ีกรรมการกลาง  ได้แก ่ ซองข้อสอบ ภายในบรรจุข้อสอบ 

ซองกระดาษค าตอบ และแบบลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ 

2. ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองกระดาษค าตอบให้ถูกต้องครบถ้วน 

3. อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบ แล้วให้นั่งตามล าดับท่ีนั่งสอบภายในเวลาท่ีก าหนดในประกาศ 

4. ให้นักเรียนท่ีเข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแก่กรรมการคุมสอบ พร้อมกับบัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือบัตรนักเรียน 

5. การแจกกระดาษค าตอบ และข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. แจกข้อสอบและกระดาษค าตอบไว้ที่โต๊ะสอบ และอ่านข้อแนะน าในการสอบให้นักเรียนทราบ

ก่อนเริ่มสอบ 

2. ให้นักเรียนลงลายมือช่ือ และฝนรหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบลงในกระดาษค าตอบ 

6. เมื่อถึงเวลาให้นักเรียนตรวจสอบจ านวนกระดาษข้อสอบว่ามีจ านวนหน้าครบ จึงเริ่มท าข้อสอบได้ หาก

ข้อสอบมีจ านวนหน้าไม่ครบ ให้นักเรียนเบิกกระดาษข้อสอบส ารองจากกรรมการกลางได้  

7. ให้นักเรียนลงลายมือช่ือในแบบลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ หากมีรายช่ือใดท่ีนักเรียนขาดสอบให้กรรมการคุม

สอบเขียนในช่องลงลายมือช่ือว่าขาดสอบด้วยปากกาหมึกสีแดง 

8. ให้กรรมการตรวจสอบรายช่ือจากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบกับกระดาษค าตอบว่าเป็นช่ือบุคคลเดียวกัน

หรือไม ่

9. ให้กรรมการคุมสอบท้ัง 2 คนลงลายมือช่ือในกระดาษค าตอบของนักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบ 

10. เมื่อหมดเวลาสอบให้กรรมการคุมสอบรวบรวม  นับจ านวน  และเรียงกระดาษค าตอบตามเลขท่ีนั่งสอบ

โดยแยกกระดาษค าตอบของนักเรียนท่ีขาดสอบออกไปเรียงไว้ท้ายสุด และห่อด้วยแบบลงลายมือช่ือ แล้ว

บรรจุลงในซองกระดาษค าตอบ 

11. เมื่อบรรจุกระดาษค าตอบและแบบลงลายมือช่ือนักเรียนผู้เข้าสอบในซองกระดาษค าตอบแล้ว ให้น าส่งท่ี

กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ 
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมนิโครงการ NUD PREP TEST 2020 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

-- ส าหรับนักเรียน – 

1. รับใบสมัครจากกรรมการรับสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.nudpta.org 

2. กรอกข้อมูลของนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนลงในใบสมัคร 

3. น าใบสมัครยื่นให้กรรมการรับสมัครพร้อมช าระเงนิค่าสมัครจ านวน 300 บาท 

4. นักเรียนจะต้องตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบท่ี http://www.nudpta.org ต้ังแต่ วันท่ี 28 ตุลาคม 

2563 

5. นักเรียนจะได้รับบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจากรรมการกลางซึ่งนักเรียนจะต้องน ามาแสดงต่อกรรมการคุม

สอบในวันสอบ พร้อมกับบัตรประจ าตัวประชานหรือบัตรนักเรียน 

6. ให้นักเรียนน าดินสอด า 2B และยางลบ  ไปในวันสอบเพื่อใช้ฝนค าตอบ 

7. ให้นักเรียนเดินทางไปถึงศูนย์สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 20 นาที 

8. ก าหนดสอบวันอาทิตย์ท่ี  8  พฤศจิกายน 2563  วิชาท่ีสอบมีดังนี้ 

9. วิชาท่ีสอบ 

ชุดที่ 1  ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ชุดที่ 2  ความถนัดทางการเรียนภาษาไทย ภาษอังกฤษ  และสังคมศึกษาฯ 

10. ให้นักเรียนดูผลการสอบได้ท่ี http://www.nudpta.org เท่านั้นโดยใช้ Username และ Password ท่ี

ระบุไว้ในบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 

 

 

http://www.satit.nu.ac.th/
http://www.satit.nu.ac.th/

