
                                                             
 
 

ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/ว๗๐๘                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
               อุดรธำนี เขต ๔ อ ำเภอบ้ำนผือ 

        จังหวัดอุดรธำนี  ๔๑๑๖๐ 

 ๑๘   มีนำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในสังกัด ตชด. 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนฯ จ ำนวน   ๑   ชุด 
   ๒. ตำรำงสอบ             จ ำนวน   ๑   ชุด
   ๓. คู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับสนำมสอบ        จ ำนวน   ๑   ชุด 
    ๔. ปฏิทินบริหำรกำรจัดสอบ           จ ำนวน   ๑   ชุด 
    ๕. รำยชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นสนำมสอบ          จ ำนวน   ๑   ชุด 
 

 

                      ดว้ยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ จะด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔ บัดนี้ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบเรียบร้อยแล้วตำมประกำศที่ส่งมำพร้อมนี้ เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนด ำเนินกำรดังนี้ 

 ๑. แจ้งผู้มีรำยชื่อที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธานสนามสอบ กรรมการกลางทุกคน 
ทุกสนามสอบ ประชุมรับฟังค าชี้แจงแนวปฏิบัติในกำรสอบ เพ่ือซักซ้อมการด าเนินงานในวันที่ 23 มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมเมตตาธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
   ๒. แจ้งให้คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ตำมประกำศฯ ไปปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย  
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนำมสอบที่ได้รับแต่งตั้ง เวลา ๐๗.๐๐ น. และด ำเนินกำรทดสอบตำม 
ตำรำงสอบ พร้อมทั้งศึกษำคู่มือกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ ระดับสนำมสอบ  
   ๓. โรงเรียนที่ไม่เป็นสนำมสอบ ให้แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบน ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
เดินทำงเข้ำสอบ ณ สนำมสอบที่ก ำหนด  
   ๔. โรงเรียนแจ้งนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่เข้ำสอบเตรียมอุปกรณ์กำรสอบ  
เช่น ดินสอ ๒B ปำกกำ ยำงลบ ฯลฯ ไปพร้อมด้วยในวันที่สอบ โดยให้นักเรียนน ำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
หรือบัตรประจ ำตัวนักเรียน หรือโรงเรียนดำวน์โหลดบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบจำกระบบบริหำรกำรจัดสอบ 
 NT-Access ให้นักเรียนน ำไปด้วยในวันที่สอบ 
   ๕. โรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ ให้เตรียมจัดห้องสอบ ที่นั่งสอบของนักเรียน รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับกำรสอบให้เพียงพอ และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID –๑๙) อย่ำงเคร่งครัด 
   ๖. แจ้งให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบตามประกาศฯ 
ไปปฏิบัติหน้าทีใ่นวันศุกร์ที่ ๒6 มีนาคม 256๔ เวลา 08.๓0 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  

 
/๗.  แจ้งให้ประธำนสนำมสอบ 

 
 
 



 
-๒- 

 
 
๗.  แจ้งให้ประธำนสนำมสอบ รับมอบกล่องแบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบ  

จำกคณะกรรมกำรรับส่งแบบทดสอบ ศูนย์สอบ สพป.อุดรธำนี เขต ๔ ณ โรงเรียนประธำนกลุ่มเครือข่ำย
โรงเรียนที่สังกัด ในวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 
                          

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                                                                ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 
                            

                    (นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน นำงสำวจิณณพัต ผลทิพย์  โทร. ๐๙ ๓๓๒๙ ๘๑๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นสนามสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ศูนย์สอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
------------------------- 

 ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. โดยจัดสนามสอบ จ านวน 140 สนามสอบ ทั้งนี้ มีโรงเรียน
ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ถึง ๕ คน ไม่สามารถจัดเป็นสนามสอบได้และต้องไปสอบร่วมกับ
สนามสอบใกล้เคียง จ านวน ๗ โรงเรียน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ โรงเรียน สอบท่ีสนามสอบ หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านดงหวาย    โรงเรียนบ้านดงบัง  
2 โรงเรียนบ้านจ าปาทอง โรงเรียนบ้านท่าลี่  
3 โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง  

(อ าเภอน้ าโสม) 
 

4 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา    โรงเรียนบ้านตาดน้ าพุ  
5 โรงเรียนบ้านติ้ว โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน  
6 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง 

(อ าเภอบ้านผือ) 
 

7 โรงเรียน ตชด.บ้านเมืองทอง โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง  
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สพป.อุดรธานี เขต 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   ตารางสอบ 
 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ศูนย์สอบส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๔   

วันที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
 
 

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 
 

 
08.30 - 10.00 น. 

 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

 

 
90 นาที 

พัก 30 นาที 
 

10.30 - 12.00 น. 
 

 
ความสามารถด้านภาษาไทย 

 

 
90 นาที 

 
ประกาศผลการสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 256๔  
ทางระบบ NT Access www.nt.obec.go.th 
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สพป.อุดรธานี เขต 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินบริหารการจัดสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ศูนย์สอบส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๔   
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์

สอบ และสนามสอบ 
11-1๗ มีนาคม 2564 ศูนย์สอบ 

2 สนามสอบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ  
และดาวน์โหลดบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
จากระบบ NT-Access (www.nt.obec.go.th) 

1 มีนาคม 2564  
เป็นต้นไป 

สถานศึกษา 

3 สพฐ. จัดส่งคู่มือการสอบ NTและเอกสารธุรการ 
มายังศูนย์สอบ 

22 มีนาคม 2564 สพฐ. 

4 สพฐ. จัดส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
ไปยังศูนย์สอบ 

22 มีนาคม 2564 สพฐ. 

5 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ
ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการสอบ 

23 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบ 

6 ศูนย์สอบประชุมคณะกรรมการรับ-ส่ง
แบบทดสอบ และกรรมการตรวจเยี่ยม 
สนามสอบ 

23 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบ 

7 ศูนย์สอบด าเนินการจัดสอบ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบ 
8 ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบ 
9 ศูนย์สอบตรวจข้อสอบอัตนัยเขียนตอบ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบ 

10 สพฐ. รับกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ 29 มีนาคม- 2 เมษายน 
2564 

สพฐ. 

11 สพฐ.เผยแพร่ข้อสอบ และเฉลยแนวค าตอบ 
ทางระบบ NT-Access 

6 เมษายน 2564  
เป็นต้นไป 

สพฐ. 

12 ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ทางระบบ NT-Access 

5 พฤษภาคม 2564 สพฐ. 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สพป.อุดรธานี เขต 4  

 


