


การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
ไม่มีเลขที่นั่งสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ 
ไม่มีบัตรแสดงตน  ไม่มีสิทธิ์สอบ 
ไปผิดสนามสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ 
ไปสายเกิน ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น 
ห้าม น าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 
ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 
อนุญาต ให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 

๑. ปากกา ใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษค าตอบ 

๒. ดินสอด า ๒B ใช้ส าหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และค าตอบที่ต้องการเลือก  

๓. ยางลบ  และกบเหลาดินสอ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 

๑. บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูป บัตรประชาชน หรือหลักฐานอย่างอ่ืนที่สามารถใช้แสดงตัวตนของนักเรียน 

ตารางสอบ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วัน เดือน ป ี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ เวลาสอบ ระยะเวลา 

วันเสาร์ที่  

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ๙๔ คณิตศาสตร ์ ๙๐ นาที ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

พัก ๙๐ นาที 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๙๑ ภาษาไทย ๙๐ นาที ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
      

วันอาทิตย์ที่  

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ๙๕ วิทยาศาสตร ์ ๙๐ นาที ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

พัก ๙๐ นาที 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๙๓ ภาษาอังกฤษ ๙๐ นาที ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

 
 

หมายเหตุ  :     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  แจ้งให้ดูผลการทดสอบได้   

                     ต้ังแต่วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 



ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาข้อปฏิบัติส าหรับนกัเรียน 
 ๑. ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูป บัตรประชาชน หรือหลักฐานอย่างอ่ืนที่สามารถใช้แสดง 

     ตัวตนของนักเรียนมาในวันสอบ ๑๓-๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. ให้นักเรียนทุกคน ตรวจดูหมายเลขห้องสอบ  เลขท่ีนั่งสอบ จากบอร์ดข้างห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป     

    เพ่ือเป็นข้อมูลการเข้าสอบ  

 ๓. แบบทดสอบท่ีใช้ในการสอบ O-Net  แต่ละวิชาจะแบ่งแบบทดสอบแตกต่างกัน ๖ ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมี 

    รหัสชุดข้อสอบแตกต่างกัน รหัสชุดข้อสอบ ได้แก่ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐  นักเรียนทุกคนต้อง 
    ระบายรหัสชุดวิชาข้อสอบให้ถูกต้อง  หากไม่ระบายชุดวิชาจะไม่มีคะแนน 
๔. ในกระดาษค าตอบ (สทศ.๑) จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน ตามตัวอย่างด้านล่าง ให้นักเรียน 

    ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลายมือชื่อ ด้วยปากกาสีน้ าเงิน  ยกเว้นกระดาษค าตอบส ารอง 

    จะไม่มีรายละเอียดให้  นักเรียนต้องเขียนชื่อ – นามสกุล  รหัสประจ าตัวประชาชน  ชือ่วิชา  วันที่สอบ    

    และสถานที่สอบ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ  ให้ชัดเจน  และลงลายมือชื่อด้วย  ปากกาสีน้ าเงิน    

       ๕. การเซ็นชื่อในเอกสารทุกฉบับต้องเหมือนกัน และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.๒) จะมีจ านวน ๒ แผ่น/วิชา   

          ให้นักเรียนลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบทั้ง ๒ แผ่น/วิชา 

       ๖. นักเรียนต้องระมัดระวังไม่ขีดเขียนบริเวณเครื่องหมาย Paper mark ด้านล่างของกระดาษค าตอบ 

       ๗. ให้นักเรียนระบาย รหัสวิชาสอบ เลขท่ีนั่งสอบ รหัสชุดข้อสอบ โดยใช้ ดินสอด า ๒ B เท่านั้น  ระบายลง 

          ในวงกลมให้สมบูรณ์ 
ตัวอย่างหัวกระดาษค าตอบ 

 
 

ตัวอย่างการระบายรหัสชุดข้อสอบ ที่ปรากฎบนหน้าปกแบบทดสอบแต่ละวิชา 

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 



ผังห้องสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๓-๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 
อาคาร ๑     อาคาร ๒     อาคาร ๒ 

ห้องสอบที่ ๐๑  ห้อง ๑๔๑   ห้องสอบที่ ๐๕  ห้อง ๒๔๑   ห้องสอบที่ ๐๙  ห้อง ๒๔๕ 
ห้องสอบที่ ๐๒  ห้อง ๑๔๒   ห้องสอบที่ ๐๖  ห้อง ๒๔๒   ห้องสอบที่ ๑๐  ห้อง ๒๔๖  
ห้องสอบที่ ๐๓  ห้อง ๑๔๓   ห้องสอบที่ ๐๗  ห้อง ๒๔๓   ห้องสอบที่ ๑๑  ห้อง ๒๔๗ 
ห้องสอบที่ ๐๔  ห้อง ๑๔๔   ห้องสอบที่ ๐๘  ห้อง ๒๔๔   ห้องสอบที่ ๑๒  ห้อง ๒๔๘ 
 



ผังห้องสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๓-๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร ๑         

ห้องสอบที่ ๑๓  ห้อง ๓๑๖       

ห้องสอบที่ ๑๔  ห้อง ๓๑๗       

ห้องสอบที่ ๑๕  ห้อง ๓๑๘ 


