ประกาศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เรือ่ ง การให้บริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
_______________________
เพื่อให้ การดําเนินการเกี่ยวกับการให้ บริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้ นฐาน (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๖ ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๐ เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อํา นาจตามความ
ในมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ข้ อ ๑๖ ของข้ อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้ วยการพัฒนาและบริหารการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้อาํ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(องค์การมหาชน) จึงกําหนด
วิธกี ารให้ บริการขอดูกระดาษคําตอบ ดังนี้
๑. ผู้เข้ าสอบมีสทิ ธิรับบริการขอดูกระดาษคําตอบของตนเอง โดยต้ องยื่นใบคําร้ องขอดูกระดาษคําตอบ
ตามแบบท้ ายประกาศนี้ พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม –
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยยื่นได้ ท่สี ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๕ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๒. สถาบัน ฯ จะนั ดหมายให้ ผ้ ู รับบริ การขอดู กระดาษคํา ตอบมาดู กระดาษคําตอบ ณ ที่ทาํ การของ
สถาบั น ฯ หรื อ สถานที่ อ่ื น ที่ นั ด หมาย โดยผู้ รั บ บริ ก ารขอดู ก ระดาษคํ า ตอบต้ องยื่ น บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
หรือบัตรประจําตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบไม่มาตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอดูกระดาษคําตอบ
๓. การให้ บริการขอดูกระดาษคําตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตให้ เฉพาะผู้ขอรับบริการขอดูกระดาษคําตอบ
เข้ าดูได้ เท่านั้น ถ้ ามีผ้ ูแทนต้ องมีหนังสือมอบอํานาจ พร้ อมบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบ
และบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มาดูแทนมาแสดงด้ วย
๔. สถาบั น ฯ ไม่ อ นุ ญ าตให้นํา อุ ป กรณ์ หรื อ เอกสารใดๆ เข้ า ไปในระหว่ า งการดู ก ระดาษคํา ตอบ
เว้ นแต่บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
๕. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบ คิดรายวิชาละยี่สบิ บาทต่อคน
๖. กรณีมีเหตุอ่นื ใดนอกจากที่กาํ หนดไว้ ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุพ์ ฤกษ์)
ผู้อาํ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

O-NET

(ช่องนี้สาํ หรับเจ้าหน้าที่)

ลําดับที่.....................
วันที่..............มี.ค. 2561
วันที่.............มีนาคม 2561
แบบคําร้ องขอดูกระดาษคําตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ................................................................นามสกุล......................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน (13หลัก)
เลขที่นงั่ สอบ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก...................หมู่ที่............หมู่บา้ น..................................................ซอย.......................................................
ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์บา้ น.............................................โทรศัพท์มือถือ...........................................อีเมล์.........................................................
มีความประสงค์ยนื่ คําร้องขอดูกระดาษคําตอบ O-NET เนื่องจาก.................................................................................................
ในรายวิชา (กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ในช่อง  ที่ตอ้ งการเลือก) ต้ องเสียค่ าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่ อคนต่ อวิชา
รหัสวิชา 01
รหัสวิชา 02
รหัสวิชา 03
รหัสวิชา 04
รหัสวิชา 05

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ทั้งหมด................วิชา เป็ นเงิน .......................... บาท ตัวอักษร (

)

**หากท่ านไม่ มาตามวันเวลาทีน่ ัดหมาย ถือว่ าสละสิ ทธิ์ และสทศ.จะไม่ คนื เงินค่ าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

ลงชื่อ ..............................................................
(
) ผูย้ นื่ คําร้อง

(สํ าหรับกรอกเมื่อเสร็จสิ้นการรับบริการขอดูกระดาษคําตอบ)
คํารับรองของผู้ขอดูกระดาษคําตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................นามสกุล...............................................................................
ได้ตรวจดูกระดาษคําตอบ O-NET ครบทุกวิชาตามที่ยนื่ คําร้องแล้ว และขอรับรองว่า ผลการตรวจดูกระดาษคําตอบ O-NET
ในวิชาดังกล่าว ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................ ผูร้ ับบริ การ

(

)
......................./..................../...................

