
 
  
 

ตารางสอบ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศกึษา 2555 

 

วัน-เดือน-ป ี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลา 

วันเสาร์ ที่ 2  

กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 09.20  น. 

09.20 – 10.10  น. 

64 

62 

คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 

50  นาที 

50  นาที 

1 ชม.40 นาที 

พัก 20  นาที 

10.30 – 11.20  น. 

11.20 – 12.10  น. 

61 

63 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

50  นาที 

50  นาที 

1 ชม.40 นาที 

พัก   1  ช่ัวโมง 

13.10 – 14.00  น. 65 วิทยาศาสตร์ 50  นาที 50 นาที 

พัก   20  นาที 

14.20 – 14.50  น. 

14.50 – 15.20  น. 

15.20 – 15.50  น. 

66 

67 

68 

สุขศกึษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

30  นาที 

30  นาที 

30  นาที 

1 ชม.30 นาที 

 

โรงเรียนดูผลได้ตั้งแตว่ันที่  15  มีนาคม  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสอบ O-NET  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2555 

 

วัน-เดือน-ป ี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลา 

วันเสาร์ ที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 10.00  น. 94 คณิตศาสตร์ 90  นาที 1 ชม.30 นาที 

พัก  30  นาที 

10.30 – 12.00  น. 91 ภาษาไทย 90  นาที 1 ชม.30 นาที 

พัก  1  ชม. 

13.00 – 14.30  น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที 1 ชม.30 นาที 

วันอาทิตย์ ที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 – 10.00  น. 95 วิทยาศาสตร์ 90  นาที 1 ชม.30 นาที 

พัก  30  นาที 

10.30 – 12.00  น. 92 สังคมศึกษา ฯ 90  นาที 1 ชม.30 นาที 

พัก  1  ชม. 

13.00 – 13.40  น. 

13.40 – 14.20  น. 

14.20 – 15.00  น. 

96 

97 

98 

สุขศกึษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

40  นาที 

40  นาที 

40  นาที 

2 ชม. 

 

โรงเรียนดูผลได้ตั้งแตว่ันที่  15  มีนาคม  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางสอบ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2555 

 

วัน-เดือน-ป ี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ ระยะเวลา 

วันเสาร์ ที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 - 10.30 น. 02 สังคมศกึษา ฯ  2  ช่ัวโมง 

พัก 1  ชั่วโมง 

11.30 - 13.30 น. 04 คณิตศาสตร์ 2  ช่ัวโมง 

พัก 1  ชั่วโมง 

14.30 - 16.30 น. 03 ภาษาอังกฤษ 2  ช่ัวโมง 

วันอาทิตย์ ที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2556 

08.30 - 10.30 น. 01 ภาษาไทย 2  ช่ัวโมง 

พัก 1  ชั่วโมง 

11.30 - 13.30 น. 05 วิทยาศาสตร์ 2  ช่ัวโมง 

พัก 1  ชั่วโมง 

14.30 - 16.30 น. 06 สุขศึกษาและพล

ศกึษา 

ศลิปะ 

การงานอาชีพฯ 

2  ช่ัวโมง 

 

โรงเรียนดูผลได้ตั้งแตว่ันที่  10 เมษายน 2556 

 

 

 

 



 
 
 
 

ข้อปฏิบัตใินการสอบ O-NET 

 

1  ระเบียบการเข้าห้องสอบ 

 

1. ไม่มเีลขที่นั่งสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ 

2. ไม่มบีัตรแสดงตน  ไม่มีสิทธิ์สอบ 

3. ไปผดิสนามสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ 

4. ไปสายเกิน  30  นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบในวชิาน้ัน 

5. ห้าม  น าเครื่องมอือุปกรณ์สื่อสารเข้าหอ้งสอบ 

6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 

7. อนุญาต ให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา  ที่ใชดู้เวลาเท่านั้น) 

 

2  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 

 

 1.  ปากกา  ใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ  บนหัวกระดาษค าตอบ 

 2.  ดินสอด า  2B  ใช้ส าหรับระบายรหัสวิชา  เลขที่นั่งสอบ  และค าตอบที่ตอ้งการเลือก 

      (ส าหรับผูเ้ข้าสอบระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  สทศ. จัดส่งไปให้) 

 3.  ยางลบ (ส าหรับผู้เข้าสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สทศ. จัดส่งไปให้) 

 

3  หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 

  

-  บัตรประจ าตัวนักเรยีนที่มีรูป  หรอื บัตรประจ าตัวประชาชน หรอื หลักฐานอย่างอื่นที่

สามารถใช้แสดงตัวตนของนักเรยีน 

(หากไม่มีหลักฐานมาแสดง และเป็นผู้มีสทิธิ์สอบจรงิ  ให้ผู้เข้าสอบบันทึกในแบบฟอร์มส าหรับ

ผูเ้ข้าสอบปฏิบัติผดิระเบียบการสอบ) 

 

 

 


