สทศ.จัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2554
สอบวันที่ 10 และ 11 เมษายน 2555
-----------------------------------------------------ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555, O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) วันที่ 28-29
กุมภาพันธ์ 2555 และ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ปรากฎว่า ผู้มีสิทธิ์สอบส่วนหนึ่ง
ที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากการที่นักเรียนไม่เข้าสอบนั้น
มีทั้งเหตุสุดวิสัยและมีความจําเป็นบางประการ มิใช่หลบเลี่ยงการสอบ และนักเรียนเหล่านั้นจําเป็นต้องใช้ผลสอบ O-NET
ในการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนั้น
เพื่อให้นักเรียนมีผลคะแนนสอบ O-NET สําหรับนําไปใช้ในการสมัครเรียนต่อ ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) จึงได้ขอความร่วมมือให้ สทศ. พิจารณาจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ครั้งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน เนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการนําคะแนน O-NET ไปใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่ออย่างจริงจัง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ให้ความสําคัญกับการนําคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิท ธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างจริงจัง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการ
ใช้ผลคะแนน O-NET ดังกล่าว สทศ.จึงกําหนดให้มีการจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษสําหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ในวันสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ สาหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
1.1 เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ทีม่ ีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
1.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.3 ทีม่ ีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555
1.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ทีม่ ีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555
1.4 เป็ นนั กเรีย นเทียบเท่า ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่มี เลขที่นั่ งสอบและไม่ ได้เข้า สอบตามวั นและเวลา
ที่กําหนด
1.5 เป็นนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้ อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือ
รับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง
2. วิธกี ารสมัคร
2.1 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ.
2.2 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น และชําระค่าสมัครโดยใช้ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่ายในนาม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไปรษณีย์ราชเทวี
หมายเหตุ : สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ และมี เอกสารการสมัครถูกต้องและ
ครบถ้วนเท่านัน้ ทั้งนี้ หากทําการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่า
การสมัครสอบเป็นโมฆะ

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคาร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ท่สี ่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)
3.1 ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.3 ใบรับรองแพทย์ในกรณีปว่ ย
3.4 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 เฉพาะนักเรียนป.6 และ ม.3 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบ O-NET รอบปกติ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากโรงเรียน
4. กาหนดการสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2555
5. ค่าสมัครสอบ
5.1 O-NET ช่วงชัน้ ที่ 2 (ป.6) มี 4 ชุดวิชา (ชุดวิชาละ 100 บาท)
5.2 O-NET ช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.3) มี 6 ชุดวิชา (ชุดวิชาละ 100 บาท)
5.3 O-NET ช่วงชัน้ ที่ 4 (ม.6) มี 6 ชุดวิชา (ชุดวิชาละ 100 บาท)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET รอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
7. วันสอบ
7.1 สอบ O-NET ช่วงชัน้ ที่ 2 (ป.6) และเทียบเท่า วันที่ 10 เมษายน 2555
7.2 สอบ O-NET ช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.3) และเทียบเท่า วันที่ 10-11 เมษายน 2555
7.3 สอบ O-NET ช่วงชัน้ ที่ 4 (ม.6) และเทียบเท่า วันที่ 10-11 เมษายน 2555
8. วันประกาศผล
8.1 O-NET ช่วงชัน้ ที่ 2 (ป.6) และช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.3) และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน 2555
8.2 O-NET ช่วงชัน้ ที่ 4 (ม.6) และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 15 เมษายน 2555
9. สถานที่สอบ : มี 5 สนามสอบ ดังนี้
9.1 กรุงเทพมหานคร : สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
9.2 จังหวัดเชียงใหม่ : สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9.3 จังหวัดขอนแก่น : สนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
9.4 จังหวัดอุบลราชธานี : สนามสอบโรงเรียนนารีนุกลู
9.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช : สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช *
* มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบจาก ร.ร.หาดใหญ่วทิ ยาลัย (จ.สงขลา) เป็น ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช)
หมายเหตุ : สทศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสนามสอบ และจะประกาศสนามสอบให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th

ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2554
ตารางสอบ O-NET รอบพิเศษ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ
วัน-เดือน-ปี
วันอังคาร
10 เมษายน 55

เวลาสอบ
08.30 – 09.20 น.
09.20 – 10.10 น.

รหัสวิชา
64
62

10.30 – 11.20 น.
11.20 – 12.10 น.

61
63

13.10 – 14.00 น.

65

14.20 – 14.50 น.
14.50 – 15.20 น.
15.20 – 15.50 น.

66

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
พัก 20 นาที
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
พัก 1 ชั่วโมง
วิทยาศาสตร์
พัก 20 นาที
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลาสอบ
ระยะเวลา
50 นาที 1 ชม. 40 นาที
50 นาที
50 นาที 1 ชม. 40 นาที
50 นาที
50 นาที 50 นาที
30 นาที 1 ชม. 30 นาที
30 นาที
30 นาที

โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555

ตารางสอบ O-NET รอบพิเศษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.3) จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ
วัน-เดือน-ปี
วันอังคาร
10 เมษายน 55

วันพุธ
11 เมษายน 55

เวลาสอบ
08.30 – 10.00 น.

รหัสวิชา
94

10.30 – 12.00 น.

91

13.00 – 14.30 น.
08.30 – 10.00 น.

93
95

10.30 – 12.00 น.

92

13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.
14.20 – 15.00 น.

96

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
พัก 30 นาที
ภาษาไทย
พัก 1 ชม.
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
พัก 30 นาที
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
พัก 1 ชม.
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลาสอบ ระยะเวลา
90 นาที 1 ชม. 30 นาที
90 นาที 1 ชม. 30 นาที
90 นาที 1 ชม. 30 นาที
90 นาที 1 ชม. 30 นาที
90 นาที 1 ชม. 30 นาที
40 นาที 2 ชม.
40 นาที
40 นาที

โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555

ตารางสอบ O-NET รอบพิเศษ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ฉบับ
วันเดือนปี
วันอังคาร
10 เมษายน 55

เวลาสอบ
08.30 – 10.30 น.
11.30 – 13.30 น.

วันพุธ
11 เมษายน 55

14.30 – 16.30 น.
08.30 – 10.30 น.
11.30 – 13.30 น.
14.30 – 16.30 น.

รหัสวิชา
วิชาที่สอบ
02
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัก 1 ชั่วโมง
04
คณิตศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง
03
ภาษาอังกฤษ
01
ภาษาไทย
พัก 1 ชั่วโมง
05
วิทยาศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง
06
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ประกาศผล วันที่ 15 เมษายน 2555

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2555)

