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จดหมายพิเศษฉบับที่ 84/2562
20 มกราคม 2563
เรื่อง การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน ผูป
้ กครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสอบ O-NET
ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน ) หรือ สทศ. ได้กำหนดให้มีการสอบ O-NET (Ordinary
National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน เพือ่ ทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียด
การสอบให้ผู้ปกครองทราบดังนี้
กำหนดการสอบ : วันเสารท์ ี่ 1 และ วันอาทิตยท์ ี่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่สอบ : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม
การมาส่งและมารับนักเรียนกลับบา้ น ณ โรงเรียนเลิศหลา้ ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มาส่งเวลา 8.00 น. และ รับนักเรียนกลับบ้านเวลา 15.45 น.
- วันอาทิตยท์ ี่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มาสง่ เวลา 8.00 น. และ รับนักเรียนกลับบา้ นเวลา 15.45 น.
อนึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เนื่องจากคะแนนการทดสอบจะมีผลต่อ
การจบการศึกษาและการศึกษาตอ่ ในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ หากนักเรียนขาดสอบผูป้ กครองจะตอ้ งไปยืน่ คำรอ้ งขอเขา้ สอบยังหนว่ ยงานทีจ่ ดั สอบ
ด้วยตนเอง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองในการนำนักเรียนมาส่งให้ตรงเวลา หากนักเรียนมาช้ากว่าเวลาที่
กำหนดขอความกรุณาท่านผู้ปกครองไปส่งนักเรียนยังสนามสอบด้วยตนเอง โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของนักเรียนเป็นสำคัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความรว่ มมือดว้ ยดีของผูป้ กครองมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2563

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 84/2562
ขา้ พเจา้ ผูป้ กครองของ ด.ช. / ด.ญ. / นาย/ นางสาว .............................................................................................. ชั้น ........................
ไดร้ ับจดหมายเรื่องการสอบ O-NET เรียบรอ้ ยแลว้ ยินดีมาสง่ และรับนักเรียนใหต้ รงตามเวลาที่กำหนด
ขอ้ เสนอแนะ ....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 84/2019
January 20, 2020
Subject: Ordinary National Educational Test (O-NET) Examination
Dear Parents,
Attached: O-NET Examination Schedule
The National Institute of Educational Testing Service (NIETS) – Public Organization annually assesses the national
academic performance of students and helps them prepare for higher education through tests such as the O-NET,
etc. The Ordinary National Educational Test (O-NET) of the 2018 academic year will be held on Saturday, February 1 and Sunday, February 2, 2019. The school would like to inform you about the following items.
Exam dates: Saturday, February 1 and Sunday, February 2, 2020
Place: Sarasas Witaed Nongkhaem School
Pick up and Drop off: Lertlah School

Please drop off your child at Lertlah School no later than 8 a.m. and pick them up at 3:30 p.m. on
both Saturday, February 1 and Sunday, February 2, 2020

All students must participate in the O-NET examination on the given date and time. Student test results are crucial for
student graduation and higher education in the Middle School levels. Should your child be absent on the day of the
examination, parents must contact the National Institute of Educational Testing Service to request a new test. Please
transport your child to school on time. If students arrive at school later than the designated time, Parents will need to
transport their child directly to Sarasas Witaed Nongkhaem School.
Thank you for your attention and cooperation in ensuring that students attend this examination in a timely
manner.

With warmest regards,
Lertlah School
Please return the reply form to your child’s homeroom teacher no later than Monday, January 23, 2019.

Reply Form
Special Newsletter No.84/2020
I, Parent of ________________________________________________________________ Class _____________
Have received the letter entitled Ordinary National Educational Test (O-NET) Examination.
Comments: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

ตารางสอบ O - NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
สนามสอบ : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม

วันเสาร์
1 กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์
2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ

รหัสวิชา

รายวิชา

ระยะเวลา

10.00 - 11.30 น.

94

คณิตศาสตร์

90 นาที

พัก 90 นาที
13.00 - 14.30 น.

91

ภาษาไทย

90 นาที

เวลาสอบ

รหัสวิชา

รายวิชา

ระยะเวลา

10.00 - 11.30 น.

95

วิทยาศาสตร์

90 นาที

พัก 90 นาที
13.00 - 14.30 น.

93

ภาษาอังกฤษ

90 นาที

ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563
หมายเหตุ : นักเรียนแตงกายชุ
ดนักเรียนใหเรี
ยบทีโ่ รงเรียนกำหนด
่
้ ยบรอยตามระเบี
้
สิง่ ทีน
่ กั เรียนตองเตรี
ยมมาในวันสอบ
้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (นำสงครู
า้ 1 สัปดาห์ เพือ่ ป้องกันการลืม หากไมมี่ บตั รนักเรียนจะ
่ ประจำชัน้ ลวงหน
่
ไมมี่ สทิ ธิเ์ ขาสอบ
)
้
2. ปากกา
3. ดินสอ 2B ( จัดเตรียม 2 - 3 แทง่ เหลาดินสอใหแหลม
ไมใช
้
่ ดิ้ นสอกด )
4. ยางลบ

Middle School 3 Students of the 2019 Academic Year
Saturday, February 1 and Sunday, February 2, 2020 at Sarasas Witaed Nongkhaem School
Schedule

Saturday,

Time

Subject Code

Subject

Duration

10:00 – 11:30 am

94

Mathematics

90 minutes

Thai Language Arts

90 minutes

Subject

Duration

Science

90 minutes

English Language Arts

90 minutes

February 1, 2020

Break
13:00 – 14:30 pm

Time
Sunday,

91

Subject Code

10:00 – 11:30 am

95

February 2, 2020

Break
13:00 – 14:30 pm

93

Exams will be multiple choice and written.
Exam results will be announced on March 26, 2020
Remarks:
1. Wear the correct school uniform
2. To be eligible for the examination the student must:
• Bring their national identification card (please leave this at school with their homeroom
teacher one week in advance)
• Bring 2B pencils, eraser, pencil sharpener and a pen

