ที่ สสอ.219/2557

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
14 มกราคม 2558

เรื่ อง

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

เรี ยน

ผูป้ กครองนักเรี ยน

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้ดาเนิ นการจัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นกั เรี ยน
ทุกคน เพื่อโรงเรี ยนจะได้นาผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และเพื่อนาผลการทดสอบไปใช้เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งในปี การศึกษา 2557 ทางสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดการสอบในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.3016.00 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา (แผนกมัธยม) โดยมีรายละเอียดข้อปฏิบตั ิในการสอบ ดังนี้
1. การแต่งกาย ให้นกั เรี ยนแต่งกายเครื่ องแบบนักเรี ยนของโรงเรี ยนมาในวันสอบ
2. นักเรี ยนควรมาถึงโรงเรี ยนเวลา 07.30 น. เพื่อพบคุณครู ผดู้ ูแล บริ เวณ Crescent Court 2 และรายงานตัว
เข้าห้องสอบในเวลา 08.00 น. (ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนที่มาสายเกิน 30 นาทีหลังเวลาเริ่ มทาข้อสอบเข้าห้องสอบ)
3. ให้นกั เรี ยนนาดินสอดา 2B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ และปากกามาในวันสอบด้วย
4. อนุญาตให้นกั เรี ยนดินสอดา 2B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ และปากกาเข้าห้องสอบเท่านั้น
ห้ามนากล่องใส่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มี
การยืมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องสอบ
5. นักเรี ยนต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวนักเรี ยนที่มีรูปถ่าย หรื อบัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายและบัตรไม่หมดอายุ แสดงต่อครู คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
6. ทางโรงเรี ยนได้จดั เตรี ยมเครื่ องดื่มตอนเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างให้กบั นักเรี ยนทุกคนในวันสอบ
7. ท่านผูป้ กครองสามารถรับนักเรี ยนกลับได้หลังจากหมดเวลาการสอบ
8. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กาหนดประกาศคะแนนสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์
สทศ. www.niets.or.th
ทั้ง นี้ นัก เรี ย นในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ทุ กคน ต้ องเข้ ารั บการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน
(O-NET) เพื่ อ น าผลการทดสอบไปใช้เ ป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ งในการจบการศึ ก ษา และเพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนได้ท ราบถึ ง
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของตนเอง จึงขอความร่ วมมือผูป้ กครองให้นกั เรี ยนมาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่านที่มีต่อทางโรงเรี ยนด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล)
รองผูอ้ านวยการแผนกมัธยม

ตารางสอบ O-NET ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันอาทิ ตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา(แผนกมัธยม)
วัน-เดือน-ปี
เสาร์ท่ี 31 มกราคม 2558

วัน-เดือน-ปี
อาทิตย์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา
รหัสวิ ชา
08.30-10.00 น.
90
พัก 30 นาที
10.30-12.00 น.
91
พัก 1 ชัวโมง
่
13.00-14.30 น.
93
เวลา
รหัสวิ ชา
08.30-10.00 น.
95
พัก 30 นาที
10.30-12.00 น.
92
พัก 1 ชัวโมง
่
13.00-13.40 น.
96
13.40-14.20 น.
97
14.20-15.00 น.
98

วิ ชาที่สอบ
คณิตศาสตร์

เวลาสอบ
90 นาที

ภาษาไทย

90 นาที

ภาษาอังกฤษ
วิ ชาที่สอบ
วิทยาศาสตร์

90 นาที
เวลาสอบ
90 นาที

สังคมศึกษาฯ

90 นาที

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

40 นาที
40 นาที
40 นาที


ใบตอบรับ ที่สสอ.219/2557
เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(กรุณาส่ งคืนครู ประจาชั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558)
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)..................................................................................................................ผูป้ กครองของ
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).........................................................................ชั้น ม.3/...........หมายเลขโทรศัพท์..............................
รับทราบและยินดีให้ความร่ วมมื อในการให้นกั เรี ยนมาสอบในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
โดยจะนานักเรี ยนมาส่งที่โรงเรี ยนเวลา 07.30 น.
ลงชื่อ.......................................................................(ผูป้ กครอง)

