
 

สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษใหแกนักเรียน ป.6 และ ม.3 
ย่ืนคํารองไดตั้งแตวันที่ 8 -19 กุมภาพันธ 2553 

 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน )  เปดใหนัก เรียน  ป .6  หรือ  ม . 3  

ยื่นคํารองขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผูที่ เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ เชน ประสบอุบัติเหตุ ,   
ปวยเขาโรงพยาบาล  , ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน  
 

คุณสมบัตขิองผูสมัคร  : เปนนักเรยีน ป.6 หรือ ม.3 ที่ไมไดสอบ O-NET ในวันที่ 2 - 5 กุมภาพนัธ 2553  
               เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  
 

การคิดคาสมคัร : เสียคาสมัครวิชาละ 100 บาทตอคนตอวิชา 
หมายเหตุ  -  การยกเวนไมเสียคาสมัครสอบเปนสิทธ์ิของ สทศ.ในการพิจารณาเปนรายกรณีไป 
 

ชองทางการสมัคร : มี 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 สมัครดวยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 36) 
วิธีท่ี 2 สมัครทางไปรษณีย (ไมเกนิวนัที่ 19 กุมภาพนัธ 2553 นับจากวนัที่ประทับตราไปรษณยี)  

 

เอกสารที่ใชในการยื่นคํารอง  
 1. ใบคํารอง (ดาวนโหลดจากเว็บไซต สทศ.) 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 3. ใบรับรองแพทย (กรณีที่ไมสบาย) 
 4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิสอบ : ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2553 เปนตนไป ผานทางเว็บไซต www.niets.or.th  
 

กําหนดการสอบ : O-NET ป.6 และ O-NET ม.3  สอบวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2553 
 

สถานที่สอบ : จะแจงใหทราบภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสนามสอบ ซ่ึงนักเรียนอาจจะไมไดสอบที่ 
            โรงเรียนหรือจังหวัดของตนเอง 

 

ประกาศผลสอบ : โรงเรียนดูผลสอบไดตั้งแตวนัที่ 25 มนีาคม 2553  
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



 

   
 

 
 

 

ใบคํารองขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษสําหรับผูที่เกิดเหตุสุดวิสัย  
 

(รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ 2553) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................     เพศ  ชาย   หญิง 

วัน / เดือน / ปเกิด .................................... เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)   
ปจจุบันกําลังศึกษาชั้น ป.6  ชื่อโรงเรียน .......................................................................................................................................
เขต/อําเภอ.............................................................................แขวง/ตําบล.....................................................................................
จังหวัด........................................................................โรงเรียนอยูในสังกัด.................................................................................... 
ขาพเจาประสงคจะสมัครสอบ  O-NET ป.6 รอบพิเศษสําหรับผูที่เกิดเหตุสุดวิสัย ในรายวิชาตอไปนี้   
กรุณาทําเครื่องหมายใน  ที่ตองการสมัครสอบ (คาสมัครวิชาละ 100 บาท)  

 ภาษาไทย / คณิตศาสตร      ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาและพลศึกษา   
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วิทยาศาสตร     ศิลปะ / การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    
เลือกสนามสอบจังหวัด    กรุงเทพมหานคร     เชียงใหม    
 

(เลือกเพียง 1 จังหวัด)  ขอนแกน      อุบลราชธานี  
 

 สงขลา       
หมายเหตุ : สทศ.ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสนามสอบและเปลี่ยนแปลงสนามสอบจากการที่ผูสมัครไดเลือกไวตามความเหมาะสม 

 
  ในวันสอบ O-NET ป.6 รอบปกติ ขาพเจาไมสามารถเขาสอบในวันดังกลาวได เนื่องจาก....................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก .........................................................หมูที่....................ถนน...................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................................ตําบล............................................................................................... 
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย.................................................................................. 
โทรศัพท (บาน).....................................................................โทรศัพทมือถือ................................................................................. 
โทรสาร.................................................................................อีเมล................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : สถาบันฯ ไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 

 ลงช่ือ.........................................................................(ผูสมัคร) 
 

 วันที่สมัคร ................................................................ 
 
 

Bar Code  

เอกสารที่ตองสงแนบมากับใบสมัครสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษ 
1. ใบยื่นคํารองขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษฯ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. ใบรับรองแพทย (ถามี) 

4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 



 

   
 

 
 

 

ใบคํารองขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษสําหรับผูที่เกิดเหตุสุดวิสัย  
 

(รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ 2553) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................     เพศ  ชาย   หญิง 

วัน / เดือน / ปเกิด .................................... เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)   
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้น   ม.3     ชื่อโรงเรียน .......................................................................................................................
เขต/อําเภอ..................................................................แขวง/ตําบล................................................................................................
จังหวัด........................................................................โรงเรียนอยูในสังกัด.................................................................................... 
ขาพเจาประสงคจะสมัครสอบ  O-NET ม.3  รอบพิเศษสําหรับผูที่เกิดเหตุสุดวิสัย ในรายวิชาตอไปนี้   
กรุณาทําเครื่องหมายใน  ที่ตองการสมัครสอบ (คาสมัครวิชาละ 100 บาท)  

 ภาษาไทย / คณิตศาสตร      ภาษาอังกฤษ   
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วิทยาศาสตร    ศิลปะ / การงานอาชีพฯ / สุขศึกษาฯ 

 
เลือกสนามสอบจังหวัด    กรุงเทพมหานคร     เชียงใหม    
 

(เลือกเพียง 1 จังหวัด)  ขอนแกน      อุบลราชธานี  
 

 สงขลา       
หมายเหตุ : สทศ.ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสนามสอบและเปลี่ยนแปลงสนามสอบจากการที่ผูสมัครไดเลือกไวตามความเหมาะสม 

 
  ในวันสอบ O-NET ม.3 รอบปกติ ขาพเจาไมสามารถเขาสอบในวันดังกลาวได เนื่องจาก....................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก .........................................................หมูที่....................ถนน...................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................................ตําบล............................................................................................... 
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย.................................................................................. 
โทรศัพท (บาน).....................................................................โทรศัพทมือถือ................................................................................. 
โทรสาร.................................................................................อีเมล................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : สถาบันฯ ไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 

 ลงช่ือ.........................................................................(ผูสมัคร) 
 

 วันที่สมัคร ................................................................ 
 
 

Bar Code  

เอกสารที่ตองสงแนบมากับใบสมัครสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษ 
1. ใบยื่นคํารองขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษฯ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. ใบรับรองแพทย (ถามี) 

4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 


