
                 
 

ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

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

 เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘  
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ จึงกําหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ดังน้ี 

 

๑. เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิด
ว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่ทําการสอบได้ แบ่งเป็น ๒ กรณี 

๑.๑. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้า รับ
 การรักษา 
๑.๒. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ  โรคระบาด 

เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้
นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้ 

 
 

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบ  O-NET รอบพิเศษ สําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย 
๒.๑. เป็นนักเรียนช้ัน ม.๖ ที่มีเลขที่ น่ังสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐ 
๒.๒. เป็นนักเรียนเทียบเท่าช้ัน ม.๖ ที่มีเลขที่น่ังสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กําหนด 
๒.๓. เป็นนักเรียนช้ัน ม.๖ ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีน้ีนักเรียนต้องส่งหนังสือ

รับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายช่ือเข้าสอบจริง 
 
 

๓. วิธีการสมัคร 
 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่าน้ัน 
 
 

๔. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ชุดวิชาละ ๑๐๐ บาท และหากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชําระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม  

นายภาคภูมิ ภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี 
  เอกสารการสมัครทั้งหมดจัดส่งถึง กลุ่มงานบริหารการทดสอบ ที่อยู่ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๑๒๘  อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐    
 
 หน้า ๒ / ๕. กําหนดการสมัคร



 

๕. กําหนดการสมัคร 
๕.๑. ช้ัน ม.๖   ต้ังแต่วันที่  ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
 

๖. เอกสารที่ต้องใช้ในการย่ืนคําร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่าน้ัน) 
๖.๑. กรณีที่ ๑ เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่

ต้องเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 
๑) ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย 
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง 
๓) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้

ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ 
๔) หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษาได้มี

ความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบ 
จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือ
หลักฐานอ่ืนที่แสดงเหตุสุดวิสัย 

๖.๒. กรณีที่ ๒ เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรค
ระบาด  เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้ ต้องใช้เอกสารและ
หลักฐาน ดังน้ี 
๑) ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย 
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง 
๓) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้

ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ 
๔) หลักฐานหรือเอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้ 
 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
๗.๑. ช้ัน ม.๖    วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 

๘. วันสอบ 
๘.๑. ช้ัน ม.๖  และเทียบเท่า    วันที่  ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 

๙. วันประกาศผล 
๙.๑. ช้ัน ม.๖ และเทียบเท่า   วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 

๑๐. สถานที่สอบ สนามสอบที่ทาง สทศ. กําหนดใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
๑๐.๑   กรุงเทพมหานคร 
 ๑๐.๒   ขอนแก่น 
 ๑๐.๓   อุบลราชธานี 
๑๐.๔   เชียงใหม่ 

-๒- 

หน้า ๓/ ๑๐.๕ พิษณุโลก... 



 
๑๐.๕   พิษณุโลก 
๑๐.๖   สุราษฎร์ธานี 
๑๐.๗   สงขลา 
๑๐.๘   ชลบุรี 
๑๐.๙   ราชบุรี 
๑๐.๑๐  ลพบุรี 

 
 
 

๑๑. การพิจารณาผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ สทศ. และถือ
ว่าการพิจารณาจาก สทศ. เป็นที่สิ้นสุด 
 

๑๒. หาก สทศ. ตรวจพบว่าผู้เข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้ข้อมูลเท็จจะถือว่าการสอบใน
ครั้งน้ีเป็นโมฆะ 
 
 

๑๓. หากผู้เข้าสอบได้ทําการสอบซ้ํารายวิชา สทศ. จะยึดถือผลการสอบในครั้งแรกเท่าน้ัน 
 
 

๑๔. กรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศน้ี  สทศ.  จะพิจารณาและดําเนินการตามความ
เหมาะสม 

 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ์) 
    ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



 
 

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) รอบพเิศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559  (แบบทดสอบจํานวน 5 ฉบบั) 

 
 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 
วันอังคาร 
7  มีนาคม 2560 

08.30 - 10.30 น. 02 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 120  นาท ี 
พัก  60  นาท ี

11.30 - 13.30 น. 04 คณิตศาสตร์ 120  นาท ี
พัก  60  นาท ี

14.30 - 16.30 น. 
 

03 ภาษาอังกฤษ 120  นาท ี

วันพุธ 
8 มีนาคม 2560 
 

08.30 - 10.30 น. 01 ภาษาไทย 120  นาท ี
พัก  60  นาท ี

11.30 - 13.30 น. 
 

05 
 

วิทยาศาสตร์ 
 

120  นาท ี
 

 
สถานศึกษาดูผลได้ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560  ที่ www.niets.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


