
คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์สอบติด จูเนยีร์

ส าหรบัสอบ Pretest Online



เงื่อนไข และการเตรยีมตัวในการท าขอ้สอบ

เง่ือนไขในการสอบ

1. ผู้เข้าสอบต้องกดเร่ิมท าข้อสอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจึงจะถือว่าเปน็ รอบสอบจรงิ (ตามเวลา

ท่ีโรงเรียนก าหนด) หากกดเร่ิมท าข้อสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนด ระบบจะถือว่าเปน็การฝึกซ้อม

และไมน่ าผลสอบมาจัดอันดับและคิดรวมในสถิติ (ผู้สอบมีสิทธิ์กดจบการสอบได้เพียง 1 คร้ัง)

ตัวอยา่ง วิชาคณิตศาสตร์ เวลาเข้าท าข้อสอบ 08.30 - 09.00 น. ผู้สอบมีเวลากดเร่ิมท า

ข้อสอบ 30 นาที จะกดเร่ิมท าข้อสอบช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่าง 08.30 - 09.00 น. โดยผู้เข้า

สอบจะมีเวลาท าข้อสอบ 60 นาที แต่ถ้ากดเร่ิมท าข้อสอบเวลา 09.01 น. การสอบจะเปน็

รอบฝึกซ้อม เช่น เด็กชาย ก. กดเร่ิมท าข้อสอบเวลา 08.45 น. เด็กชาย ก. จะมีเวลาท าชุด

ข้อสอบนัน้ถึง 09.45 น. เมื่อครบเวลาท าข้อสอบ (60 นาที) ระบบจะบังคับจบการสอบ และ

ถือว่าเด็กชาย ก. สอบรอบจริง (ผลการสอบจะถูกน าไปจัดอันดับและคิดรวมในสถิติ)

1. ข้อสอบแต่ละวิชาจะเปดิให้เร่ิมท าข้อสอบรอบสอบจรงิตามตารางสอบท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น

2. ชุดข้อสอบ Pretest ผู้เข้าสอบสามารถกลับมาฝึกสอบซ้าได้ (รอบฝึกซ้อม) และดูเฉลยละเอียด

ย้อนหลังได้

การเตรยีมตัวก่อนสอบ

1. รองรับระบบ iOS เวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป ดาวนโ์หลดแอปได้ท่ี https://1bestlinks.net/XbRsb

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

2. ตรวจสอบการเช่ือมต่อ Internet ให้เรียบร้อย

3. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ท่ีได้รับจากทางโรงเรียนเท่านั้น

4. ผู้เข้าสอบควรเข้าสู่ระบบก่อนถึงเวลาสอบ

5. เพื่อปอ้งกันการผิดพลาดผู้เข้าสอบควรเร่ิมท าข้อสอบตามตารางสอบท่ีโรงเรียนก าหนด 

https://junior.sobtid.me/


เข้าเว็บไซต์

1. เปดิ Web browser

2. ไปท่ี https://junior.sobtid.me/ หรือ ค้นหา สอบติด จูเนียร์ ท าข้อสอบ

ออนไลน์ระดับประถมศกึษา 
* แนะน าให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome เพ่ือประสทิธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

https://junior.sobtid.me/
https://junior.sobtid.me/


การเข้าสู่ระบบ

1. กรอก Username ท่ีได้รับเปน็อักษร SNR ตามด้วยเลขประจ าตัวสอบโดย

ไม่เว้นวรรค ตัวอย่าง SNR31001  

2. กรอกรหัสผ่าน (เลขบัตรประจ าตัวประชาชน)

3. กดปุม่ "เข้าสู่ระบบ"



การเข้าหน้า Pretest Online

เลือก การ์ดข้อสอบ Pretest (1)  หรือ เลือก เมน ูPretest (2)



การเข้าท าข้อสอบ Pretest Online

1. เลือก Pretest ของฉัน

2. เลือกวิชาท่ีต้องการ และ กดเร่ิมสอบ 



การเข้าท าข้อสอบ Pretest Online

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

2. เนื้อหาท่ีออกสอบ

3. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบสามารถคลิก เร่ิมสอบ ได้ทันที



หน้า ท าข้อสอบ

1. เลือกค าตอบท่ีต้องการ 

2. รายการค าถาม

3. กดปุม่ “จบการสอบ” เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อ และต้องการจบการสอบ



หน้า รายการค าถาม

1. สัญลักษณ์สี เขียว คือ ข้อท่ีท าแล้ว

2. สัญลักษณ์สี เทา คือ ข้อท่ียังไม่ถูกท า



หน้า ผลคะแนนสอบ

1. ผลคะแนนสอบท่ีได้

2. เวลาในการท าข้อสอบ

3. ผลวิเคราะห์แต่ละเนื้อหาท่ีออกสอบ

4. ดูเฉลย



หน้า เฉลย

1. เฉลยข้อท่ีถูกต้อง

2. รายการค าถามเพื่อตรวจสอบภาพรวมของข้อท่ี ถูก-ผิด

3. รายงานปญัหาข้อสอบ



รายการข้อสอบเพ่ือตรวจสอบ ข้อถูก-ผิด

1. สัญลักษณ์สี เขียว คือ ข้อท่ีท าถูกต้อง

2. สัญลักษณ์สี แดง คือ ข้อท่ีท าผิด



ตรวจสอบอันดับการสอบที่ได้

1. เมื่อจบการสอบรอบ สอบจรงิ ระบบจะเปล่ียนเปน็การ ฝึกซ้อม

2. เลือก ประวัติการสอบ เพื่อตรวจสอบ การจัดอันดับท่ีได้, วิเคราะห์ผลสอบ 

และประวัติการสอบ



ผลการจัดอันดับรอบสอบจริง

หลังจากหมดรอบสอบวิชานั้น ๆ นกัเรียนสามารถตรวจสอบอันดับท่ีสอบได้ 

ภายใน 40 นาที ผ่านแอปพลิเคชันสอบติด จูเนยีร์



วิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน

กราฟแสดงการวิเคราะห์และประเมินผลการสอบ เพื่อช่วยเพิ่มพัฒนาการใน

การท าข้อสอบแต่ละเนื้อหาท่ีออกสอบ



หน้าประวัติการสอบ

ระบบเก็บสถิติการท าข้อสอบในแต่ละคร้ังเพื่อให้ผู้สอบเห็นพัฒนาการ          

ของตนเอง



ค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ)

Q1 : สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ระหว่างการท าข้อสอบได้หรอืไม่ ?

A1 : ผู้เข้าสอบสามารถเปล่ียนอุปกรณ์ระหว่างการท าข้อสอบได้ ระบบจะแจ้งเตือนการเปล่ียนอุปกรณ์ท้ัง 2 อุปกรณ์  * ระบบจะบังคับออกจากการท าข้อสอบบนอุปกรณ์เดิม

Q2 : หากเปลี่ยนอุปกรณร์ะหว่างท าข้อสอบแล้ว แต่ระบบไม่แจ้งเตือนการเปลี่ยนอุปกรณ์บน Google Chrome ควรท าอยา่งไร ?

A2 : ผู้เข้าสอบต้องต้ังค่าการแจ้งเตือนโดยมีวิธีดังนี้

1. เปดิ          Google Chrome ในคอมพิวเตอร์

2. เข้าเว็บไซต์ junior.sobtid.me

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

4. เปิด สทิธิก์ารใช้งานการแจ้งเตือน (Notifications) ระบบจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัิ

5. คลิก Reload ท่ีหนา้เว็บไซต์ junior.sobtid.me เพื่อเร่ิมต้นการใช้งาน

* หากไม่ตั้งค่าการแจ้งเตือนจะไม่สามารถเปลี่ยนอปุกรณ์ระหว่างท าข้อสอบได้

Q3 : หากเปลี่ยนอุปกรณร์ะหว่างท าข้อสอบต้องท าข้อสอบใหม่หรอืไม่ ?

A3 : ผู้เข้าสอบจะต้องเร่ิมท าข้อสอบใหม่ท้ังหมด แต่เวลาที่ใชใ้นการท าข้อสอบจะนับต่อจากเวลาที่ใชไ้ปบนอุปกรณ์เดิม

Q4 : โจทยแ์ละตัวเลือก เป็นภาษาที่ไม่สามารถอ่านหรอืจับใจความได้ ต้องท าอยา่งไร ?

A4 : ผู้เข้าสอบต้องปดิส่วนขยาย (Google Chrome Extension) แปลภาษา (Google Translate) เพื่อปอ้งกันการแปลภาษาท่ีท าให้เกิดข้อความผิดเพี้ยน



ค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ)

Q5 : จัดการส่วนขยาย (Google Chrome Extension) ยงัไง ?

A5 : 1. เปดิ          Google Chrome ในคอมพิวเตอร์

2. ท่ีด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม  ⁝   >    เคร่ืองมือเพิ่มเติม (More Tools)    >    ส่วนขยาย (Extensions)

3. ท าการเปล่ียนแปลง ดังนี้

- เปิด/ปิด : เปดิหรือปดิส่วนขยาย



http://drive.google.com/file/d/16d3flzkCvoMkiMIlHD8e3vPOJEorHmqZ/view

