
คูม่อืการใชง้าน แอปพลเิคชนัสอบตดิ จเูนียร ์

ส าหรบัสอบ Pretest Online



เงือ่นไข และการเตรยีมตวัในการท าขอ้สอบ

เงือ่นไขในการสอบ

1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งกดเร ิม่ท าขอ้สอบภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจงึจะถอืว่าเป็น รอบสอบจรงิ (ตามเวลาที่

โรงเรยีนก าหนด) หากกดเร ิม่ท าขอ้สอบหลงัจากเวลาทีก่ าหนด ระบบจะถอืว่าเป็นการฝึกซอ้ม และไมน่ า

ผลสอบมาจดัอนัดบัและคดิรวมในสถติิ (ผูส้อบมสีทิธิก์ดจบการสอบไดเ้พียง 1 คร ัง้)

ตวัอย่าง วชิาคณิตศาสตร ์ เวลาเขา้ท าขอ้สอบ 08.30 - 09.00 น. ผูส้อบมเีวลากดเร ิม่ท าขอ้สอบ

30 นาที จะกดเร ิม่ท าขอ้สอบชว่งเวลาใดก็ไดร้ะหว่าง 08.30 - 09.00 น. โดยผูเ้ขา้สอบจะมเีวลาท า

ขอ้สอบ 60 นาที แต่ถา้กดเร ิม่ท าขอ้สอบเวลา 09.01 น. การสอบจะเป็นรอบฝึกซอ้ม เชน่ เด็กชาย

ก. กดเร ิม่ท าขอ้สอบเวลา 08.45 น. เด็กชาย ก. จะมเีวลาท าชดุขอ้สอบน้ันถงึ 09.45 น. เมือ่ครบ

เวลาท าขอ้สอบ (60 นาท)ี ระบบจะบงัคบัจบการสอบ และถอืว่าเด็กชาย ก. สอบรอบจรงิ (ผลการ

สอบจะถูกน าไปจดัอนัดบัและคดิรวมในสถติ)ิ

1. ขอ้สอบแต่ละวชิาจะเปิดใหเ้ร ิม่ท าขอ้สอบรอบสอบจรงิตามตารางสอบทีโ่รงเรยีนก าหนดเท่านั้น

2. ชดุขอ้สอบ Pretest ผูเ้ขา้สอบสามารถกลบัมาฝึกสอบซ า้ได ้ (รอบฝึกซอ้ม) และดูเฉลยละเอยีด

ยอ้นหลงัได ้

การเตรยีมตวัก่อนสอบ

1. รองรบัระบบ iOS เวอรช์นั 12.0 ขึน้ไป ดาวนโ์หลดแอปไดท้ี ่https://1bestlinks.net/XbRsb

และบนบราวเซอร ์Google Chrome https://junior.sobtid.me/

2. ตรวจสอบการเช ือ่มต่อ Internet ใหเ้รยีบรอ้ย

3. ผูเ้ขา้สอบตอ้งเขา้สู่ระบบดว้ย Username และ Password ทีไ่ดร้บัจากทางโรงเรยีนเท่าน้ัน

4. ผูเ้ขา้สอบควรเขา้สู่ระบบกอ่นถงึเวลาสอบ

5. เพื่อป้องกนัการผดิพลาดผูเ้ขา้สอบควรเร ิม่ท าขอ้สอบตามตารางสอบทีโ่รงเรยีนก าหนด 

https://junior.sobtid.me/


ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัสอบตดิ จเูนียร ์

1. เขา้ไปที ่AppStore คน้หาชือ่ “สอบตดิ จเูนียร”์ หรอื 

https://1bestlinks.net/XbRsb

2. เลอืก ตดิตัง้แอป



การเขา้สู่ระบบ

1. กรอก Username ทีไ่ดร้บัเป็นอกัษร SNR ตามดว้ยเลขประจ าตวัสอบโดยไม่เวน้

วรรค ตวัอย่าง SNR31001  

2. กรอกรหสัผ่าน (เลขบตัรประจ าตวัประชาชน)

3. กดปุ่ ม "เขา้สู่ระบบ"



การเขา้หนา้ Pretest Online

เลอืก การด์ขอ้สอบ Pretest (1)  หรอื เลอืก เมนู Pretest (2)



การเขา้ท าขอ้สอบ Pretest Online

1. เลอืก Pretest ของฉัน

2. เลอืกวชิาทีต่อ้งการ และ กดเร ิม่สอบ 



การเขา้ท าขอ้สอบ Pretest Online

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบ

2. เนือ้หาทีอ่อกสอบ

3. เมือ่ถงึเวลาเขา้สอบสามารถคลกิ เร ิม่สอบ ไดท้นัที



หนา้ ท าขอ้สอบ

1. เลอืกค าตอบทีต่อ้งการ 

2. รายการค าถาม

3. กดปุ่ ม “จบการสอบ” เมือ่ท าขอ้สอบครบทุกขอ้ และตอ้งการจบการสอบ



หนา้ รายการค าถาม

1. สญัลกัษณส์ ีเขยีว คอื ขอ้ทีท่ าแลว้

2. สญัลกัษณส์ ีเทา คอื ขอ้ทีย่งัไม่ถูกท า



หนา้ ผลคะแนนสอบ

1. ผลคะแนนสอบทีไ่ด ้

2. เวลาในการท าขอ้สอบ

3. ผลวเิคราะหแ์ต่ละเนือ้หาทีอ่อกสอบ

4. ดูเฉลย

วเิคราะหผ์ลสอบ



หนา้ เฉลย

1. เฉลยขอ้ทีถู่กตอ้ง

2. รายการค าถามเพื่อตรวจสอบภาพรวมของขอ้ที ่ถูก-ผดิ

3. รายงานปัญหาขอ้สอบ

4. เฉลยละเอยีด



รายการขอ้สอบเพือ่ตรวจสอบ ขอ้ถูก-ผดิ

1. สญัลกัษณส์ ีเขยีว คอื ขอ้ทีท่ าถูกตอ้ง

2. สญัลกัษณส์ ีแดง คอื ขอ้ทีท่ าผดิ



ตรวจสอบอนัดบัการสอบทีไ่ด ้

1. เมือ่จบการสอบรอบ สอบจรงิ ระบบจะเปลีย่นเป็นการ ฝึกซอ้ม

2. เลอืก ประวตักิารสอบ เพื่อตรวจสอบ การจดัอนัดบัทีไ่ด,้ วเิคราะหผ์ลสอบ และ

ประวตักิารสอบ



ผลการจดัอนัดบัรอบสอบจรงิ

หลงัจากหมดรอบสอบวชิาน้ัน ๆ นักเรยีนสามารถตรวจสอบอนัดบัทีส่อบได ้ภายใน 40 

นาท ีผ่านแอปพลเิคชนัสอบตดิ จเูนียร ์



วเิคราะหจ์ดุแข็ง - จดุออ่น

กราฟแสดงการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการสอบ เพื่อชว่ยเพิ่มพฒันาการในการท า

ขอ้สอบแต่ละเนือ้หาทีอ่อกสอบ



หนา้ประวตักิารสอบ

ระบบเก็บสถติกิารท าขอ้สอบในแต่ละคร ัง้เพื่อใหผู้ส้อบเห็นพฒันาการ          ของ

ตนเอง



ค าถามทีพ่บบอ่ย (FAQ)

Q1 : สามารถเปลีย่นอุปกรณร์ะหว่างการท าขอ้สอบไดห้รอืไม่ ?

A1 : ผูเ้ขา้สอบสามารถเปลีย่นอุปกรณร์ะหว่างการท าขอ้สอบได ้ระบบจะแจง้เตอืนการเปลีย่นอุปกรณท์ัง้ 2 อุปกรณ ์ * ระบบจะบงัคบัออกจากการท าขอ้สอบบนอุปกรณเ์ดมิ

Q2 : หากเปลีย่นอุปกรณร์ะหว่างท าขอ้สอบแลว้ แต่ระบบไม่แจง้เตอืนการเปลีย่นอุปกรณบ์น Google Chrome ควรท าอย่างไร ?

A2 : ผูเ้ขา้สอบตอ้งตัง้ค่าการแจง้เตอืนโดยมวีธิดีงันี้

1. เปิด          Google Chrome ในคอมพิวเตอร ์

2.เขา้เว็บไซต ์junior.sobtid.me

3.ทางดา้นซา้ยของทีอ่ยู่เว็บ ใหค้ลกิไอคอน "ล็อก"           >   การตัง้ค่าเว็บไซต ์(Site settings)

4.เปิด สทิธิก์ารใชง้านการแจง้เตอืน (Notifications) ระบบจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัิ

5.คลกิ Reload ทีห่นา้เว็บไซต ์junior.sobtid.me เพื่อเร ิม่ตน้การใชง้าน

* หากไม่ตัง้ค่าการแจง้เตอืนจะไม่สามารถเปลีย่นอุปกรณร์ะหว่างท าขอ้สอบได ้

Q3 : หากเปลีย่นอุปกรณร์ะหว่างท าขอ้สอบตอ้งท าขอ้สอบใหม่หรอืไม่ ?

A3 : ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งเร ิม่ท าขอ้สอบใหม่ทัง้หมด แต่เวลาทีใ่ชใ้นการท าขอ้สอบจะนับต่อจากเวลาทีใ่ชไ้ปบนอุปกรณเ์ดมิ



http://drive.google.com/file/d/16ZXCwctOxweNmAe1i97qbr8mkOUZIHaU/view

