
ใบนำส่งตน้ฉบับข้อสอบ     กลางภาค      ปลายภาค   ประจำภาค      ต้น      ปลาย  ปีการศกึษา 25……………. 

กลุ่มสาระวิชา/รายวชิาท่ีรับผิดชอบ……………………………………………………………………………. 

รหัสวชิา    วันท่ีสอบ………………………..………   เวลาสอบ……………………………….Section……………….………... 

ชื่อวิชาภาษาไทย………………………………….………………….……………………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ………………………………..…………………………………………… 

มอีาจารย์ผู้สอนร่วมท้ังหมด…….คน   (…..)  ส่งตน้ฉบับข้อสอบรวมเป็น 1 ชุด        (…..)  แยกสง่ตน้ฉบับข้อสอบ 

ช่องจำนวน  ให้ระบุ  จำนวนนักเรียน + จำนวนชดุข้อสอบ   ที่เผื่อต่อห้อง 
 

1 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 13 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 25 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

2 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 14 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 26 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

3 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 15 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 27 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

4 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 16 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 28 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

5 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 17 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 29 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

6 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 18 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 30 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

7 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 19 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 31 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

8 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 20 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 32 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

9 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 21 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 33 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

10 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 22 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 34 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

11 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 23 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 35 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 

12 ห้องสอบ …………. จำนวน ….+….. ชุด 24 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 36 ห้องสอบ ………… จำนวน ….+….. ชุด 
 

จำนวนข้อสอบที่ถ่ายเอกสารทั้งหมด (รวมจำนวนเผื่อต่อห้องแล้ว)………………..………….….ชุด  

จำนวนต้นฉบับข้อสอบ       กระดาษคำถาม…………………………..หน้า    ถ่ายเอกสาร หน้าเดยีว     ถ่ายเอกสาร หน้า – หลัง        

             กระดาษคำตอบ  + คำถาม…………..หน้า    ถ่ายเอกสาร หน้าเดยีว     ถ่ายเอกสาร หน้า – หลัง   

             คำชี้แจง..............หน้า        ถ่ายเอกสาร หน้าเดยีว     แยกจากกระดาษคำถาม 

     ถ่ายเอกสาร หน้า – หลัง (รวมกับกระดาษคำถาม) 
 

การบรรจุข้อสอบ (…….) แยกซอง คำถาม  -  คำตอบ ออกจากกัน                  (…….) รวมคำถาม-คำตอบไวใ้นซองเดยีวกัน 
 

กระดาษคำตอบ        ไม่เพิ่มเติม  ทำเหมอืนตัวต้นฉบับที่ส่งมา    

     เพิ่มกระดาษคำตอบปรนัย  ( 100 ข้อ) จำนวน…..……...แผ่น/ชุด   โดย   

             (……)     1.  เย็บเพิ่มกับตัวข้อสอบ       (……)     2.  ไม่ เยบ็เพิ่มกับตัวข้อสอบ 

      เพิ่มกระดาษคำตอบอัตนัย (ลายเสน้) จำนวน…………...แผ่น/ชุด   โดย   

             (……)     1.  เย็บเพิ่มกับตัวข้อสอบ       (……)     2.  ไม่ เยบ็เพิ่มกับตัวข้อสอบ 

****กรณีข้อสอบมีปัญหาติดต่อ**** 

         ชื่อผู้ประสานงาน / อาจารย์ผู้สอน ………………………………………………………………………………………………………………………… 

         เบอร์โทรติดต่อภายในโรงเรยีน.………………………………… เบอร์มือถอื...................................................................... 

 

หมายเหตุ   :   ** ส่งข้อสอบ ภายในวันท่ีกำหนดและก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น** 


