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3.1  แบบคําร้อง (ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ สทศ.) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง  

 เช่น ช่ือ สกุล เลขที่นัง่สอบ เลขประจําตวัประชาชน ฯลฯ 

3.2  สําเนาบัตรนกัเรียน หรือ สําเนาบตัรประชาชน หรือ หนังสือรับรองจาก โรงเรียน หรือ 

สําเนาใบรายงานผลการเรียน (ทีมี่รูปถ่าย) 

3.3  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ วิชาละ 20 บาทต่อคน   

**ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์สั่งจ่าย สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารมาถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศไว้เท่านั้น 
 

 
ค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบ 

- เสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน 

 

การตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยื่นคําร้องมาทางไปรษณีย ์ 
สําหรับผู้ ที่ ยื่นคําร้องทางไปรษณีย์ ขอให้เข้ามาตรวจสอบรายชื่อที่ เ ว็บไซต์ สทศ . ทาง 

www.niets.or.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป 

 

วันที่ให้บริการดูกระดาษคําตอบ 
- วันพุธที่ 30 และวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 (สทศ.ให้บริการตามลําดับการยื่นคําร้อง) 

 

เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันที่นัดดูกระดาษคําตอบ 
1. ใบเสร็จรับเงิน  

2. บัตรนกัเรียน หรือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือรบัรองจากโรงเรียน หรือ สําเนาใบรายงาน

ผลการเรียน (ที่มีรูปถ่าย) 

3. กรณีทีใ่ห้ผู้อ่ืนมาดูกระดาษคําตอบแทน ต้องนําหลักฐานมาแสดง ดังนี้ 

3.1 ใบมอบอํานาจ    3.2 ใบเสรจ็รบัเงิน  

3.2 บัตรประชาชนผู้เข้าสอบ  3.4 บตัรประชาชนผู้ที่จะมาดูแทน 
 

 

 

 

 

 

 



ข้อปฎิบัติสําหรับผู้ที่จะมาดูกระดาษคําตอบ 
1. มาตามวัน-เวลาที่นัด และรบับตัรคิวเพื่อดูกระดาษคําตอบ 

2. การดูกระดาษคําตอบ ดูได้เพียง 1 คนเท่าน้ัน 

3. นําบตัรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน หรือ หนงัสือรับรองจากโรงเรียน หรือ  

ใบรายงานผลการเรียน (ทีมี่รูปถ่าย) พร้อมใบเสรจ็รบัเงิน มาแสดงเป็นหลกัฐาน 

4. ควรจําคะแนนสอบของตนเอง เพื่อให้การตรวจสอบกระดาษคําตอบของตนเองตรวจสอบได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

5. ระหว่างการดกูระดาษคําตอบ ห้ามนําดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าไป 

6. ห้ามนําข้อสอบหรือเอกสารอื่นๆ  เข้าไปภายในห้องที่ให้บริการดูกระดาษคําตอบ 

7. ห้ามจดคะแนนหรือจดคําตอบออกจากห้องที่ให้บริการดูกระดาษคําตอบ 

8. กรณีให้ผู้อ่ืนมาดูกระดาษคาํตอบแทน ต้องมีใบมอบอาํนาจ , ใบเสร็จรับเงิน , 

บัตรประชาชน หรือ หลักฐานอื่นๆ ของผู้เข้าสอบ, บัตรประชาชนของผู้มาดูแทน  

มาเปน็หลักฐาน 

9. ผู้ที่ไม่ได้มาดกูระดาษคําตอบตามวนั – เวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ ์

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 



          
 

                       วันที่..............เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

 

แบบคํารองขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศกึษา  2553 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
 

ขาพเจา  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...............................................................นามสกุล.............................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน (13  หลัก)  (ถามี)  
เลขที่นั่งสอบ  O-NET ป.6  ปการศึกษา  2553 (มี 8 หลัก)  คือ 
โรงเรียน.............................................สนามสอบโรงเรียน.....................................................จังหวัด..................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................หมูที่....................หมูบาน.....................................................ซอย.......................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพทบาน.......................................โทรศัพทมือถือ.................................................อีเมล................................................................. 
 
มีความประสงคขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET ป.6  ปการศึกษา  2553  ในรายวิชา  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง        ที่ตองการ) 
(เสียคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบ O-NET วิชาละ 20 บาท) 
 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร    ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร     สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ      การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   
รวมทั้งหมด................วิชา  เปนเงิน......................บาท  ตัวอักษร(........................................บาทถวน) 

**หากทานไมมาตามวันเวลาที่นัดหมาย  ถือวาสละสิทธิ์  และสทศ. จะไมคนืเงินคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น** 
 
 

        ลงช่ือ........................................................ 
         (...........................................................................) ผูยื่นคํารอง 
 
 
 

 

คํารับรองของผูขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET 
 

ขาพเจา  ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล.............................................................................. 
ไดตรวจดูกระดาษคําตอบ  O-NET ป.6 ครบทุกวิชาตามที่ยื่นคํารองแลว  และรับรองวาผลการตรวจสอบถูกตองสมบูรณทุกประการ 
 

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

         (...........................................................................) ผูยื่นคํารอง 

(ชองนี้สําหรับเจาหนาที่) 
ลําดับที่...........วันที่..................... 

O-NET ป.6  



          
 

                       วันที่..............เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

 

แบบคํารองขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2553 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
 

ขาพเจา  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...............................................................นามสกุล.............................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน (13  หลัก)  (ถามี)  
เลขที่นั่งสอบ  O-NET ม.3  ปการศึกษา  2553 (มี 8 หลัก)  คือ 
โรงเรียน.............................................สนามสอบโรงเรียน.....................................................จังหวัด..................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................หมูที่....................หมูบาน.....................................................ซอย.......................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพทบาน.......................................โทรศัพทมือถือ.................................................อีเมล................................................................. 
 
มีความประสงคขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET ม.3  ปการศึกษา  2553  ในรายวิชา  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง        ที่ตองการ) 
(เสียคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบ O-NET วิชาละ 20 บาท) 
 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร    ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร     สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ      การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   
รวมทั้งหมด................วิชา  เปนเงิน......................บาท  ตัวอักษร(........................................บาทถวน) 

**หากทานไมมาตามวันเวลาที่นัดหมาย  ถือวาสละสิทธิ์  และสทศ. จะไมคนืเงินคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น** 
 
 

        ลงช่ือ........................................................ 
         (...........................................................................) ผูยื่นคํารอง 
 
 
 

 

คํารับรองของผูขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET 
 

ขาพเจา  ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล.............................................................................. 
ไดตรวจดูกระดาษคําตอบ  O-NET ม.3 ครบทุกวิชาตามที่ยื่นคํารองแลว  และรับรองวาผลการตรวจสอบถูกตองสมบูรณทุกประการ 
 

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

         (...........................................................................) ผูยื่นคํารอง 

(ชองนี้สําหรับเจาหนาที่) 
ลําดับที่...........วันที่..................... 

O-NET ม.3  


