ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
-----------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ การจัด สอบรอบพิเ ศษกรณีเ กิ ดเหตุ สุ ดวิ สั ย ในการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ จึงกําหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ดังนี้
๑. เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะ
เกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
ไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่ทําการสอบได้ แบ่งเป็น ๒ กรณี
๑.๑ เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการ
รักษา
๑.๒ เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด
เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา–มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียน
ไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ สําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
๒.๑ เป็นนักเรียนชั้น ป.๖ ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒.๒ เป็นนักเรียนชั้น ม.๓ ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒.๓ เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.๖ หรือ ม.๓ ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่
กําหนด
๒.๔ เป็นนักเรียนชั้น ป.๖ หรือ ม.๓ ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่ง
หนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง
๓. วิธีการสมัคร
นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น
๔. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ชุดวิชาละ ๑๐๐ บาท และหากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชําระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
นายภาคภูมิ ภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี
เอกสารการสมัครทั้งหมดจัดส่งถึง กลุ่มงานบริหารการทดสอบ ที่อยู่ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๕. กําหนดการสมัคร
ชั้น ป.๖ และ ม.๓

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
หน้า ๒/ ๖. เอกสารที่ต้องใช้...

-๒-

๖. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคําร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)
๖.๑ กรณีที่ ๑ เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้อง
เข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
๑) ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง
๓) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุ
อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
๔) หลั ก ฐานใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล และแพทย์ ผู้ รั ก ษาได้ มี
ความเห็ น และรั บ รองว่ า มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น และเวลาที่ มี ก ารสอบ
จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงเหตุสุดวิสัย
๖.๒ กรณี ที่ ๒ เหตุ สุ ดวิ สั ยที่ เกิ ดจากปั จจั ยภายนอกแล้ วส่ งผลต่ อตั วนั กเรี ยน เช่ น ภั ยธรรมชาติ
โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา–มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ
เข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้ ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
๑) ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง
๓) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุ
อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
๔) หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ชั้น ป.๖ และ ม.๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

๘. วันสอบ
๘.๑ ชั้น ป.๖ และเทียบเท่า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๘.๒ ชั้น ม.๓ และเทียบเท่า วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๙. วันประกาศผล
๙.๑ ชั้น ป.๖ และเทียบเท่า วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๙.๒ ชั้น ม.๓ และเทียบเท่า วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๐. สถานที่สอบ สนามสอบที่ทาง สทศ. กําหนดใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่
๑๐.๑ กรุงเทพมหานคร
๑๐.๒ ขอนแก่น
๑๐.๓ อุบลราชธานี
๑๐.๔ เชียงใหม่
๑๐.๕ พิษณุโลก
๑๐.๖ สุราษฎร์ธานี
หน้า ๓/ ๑๐.๗ สงขลา...

-๓-

๑๐.๗ สงขลา
๑๐.๘ ชลบุรี
๑๐.๙ ราชบุรี
๑๐.๑๐ ลพบุรี
๑๑. การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ สทศ. และถือว่าการ
พิจารณาจาก สทศ. เป็นที่สิ้นสุด
๑๒. หาก สทศ. ตรวจพบว่าผู้เข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้ข้อมูลเท็จจะถือว่าการสอบในครั้งนี้
เป็นโมฆะ
๑๓. หากผู้เข้าสอบได้ทําการสอบซ้ํารายวิชา สทศ. จะยึดถือผลการสอบในครั้งแรกเท่านั้น
๑๔. กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

( รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ )
ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

