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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

ศธ.ประกาศปฏิทินสอบโอเน็ต ป.6/ม.3/ม.6ป52 
ขาววันที่ 1 มิถุนายน 2551 แหลงขาวจาก สยามรฐั 

 

 
  
 
                สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ (สทศ.) เผย20 โรงเรียนโนเนม ภาพรวม 3 ป 
คะแนนพุง40%  
  
 นางจรวยพร ธรณินทร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปดเผยภายหลังการประชุมผูบริหาร
ระดับสูงของศธ. เมื่อเร็วๆ น้ีวา ที่ประชุมไดรับทราบตารางทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้น
พื้นฐาน (โอเน็ต) ปการศึกษา 2551 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) นําเสนอดังน้ี 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 เวลา 08.30-09.30 น.วิชาภาษาไทย, 10.00-
11.00 น. คณิตศาสตร, 11.30-12.30 วทิยาศาสตร  
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เวลา 08.30-09.30 น. ภาษาไทย, 10.00-
12.00 น. คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ , 13.00-15.00 น.วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   

และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552 เวลา 08.30-10.30 น.สงัคมศึกษาฯ 
11.30-13.30 น. คณิตศาสตร, 14.30-16.30 น. ภาษาอังกฤษ และวันที่ 22 กุมภาพันธ 2552 เวลา 
08.30-10.30 น. ภาษาไทย, 11.30-13.30 น. วิทยาศาสตร และ 14.30-16.30 น.ขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

   
 ปลัด ศธ.กลาวดวยวา สทศ.ยังไดรายงานผลการจัดลําดับสถานศึกษา ที่ไดคะแนนโอเน็ต 

รวม 5 วิชา 3 ป ระหวางปการศึกษา 2548-2550 สูงสุด 20 อนัดับแรก ดังน้ีรร.มหิดลวิทยานุสรณ รอยละ

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับประจําวันท่ี   1   เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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75.40 เตรียมอุดมศึกษา รอยละ 71.01 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)นครปฐม รอยละ 63.67 มาแตร
เดอีวิทยาลัย รอยละ 61.82 สาธิต มรภ.พระนครศรีอยุธยา รอยละ 61.28 สาธิต ม.เชียงใหม รอยละ 

61.26 สาธิต มศว.ปทุมวัน รอยละ 61.10 จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง รอยละ 
61.03 สาธิตจุฬาฯ ฝายมธัยม รอยละ 60.48 บูรณะรําลึก รอยละ 58.92 ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย รอยละ
58.37 ราชินีบน รอยละ 58.19 ธิดานุเคราะห รอยละ 58.16 เซนตโยเซฟคอนเวนตรอยละ 58.06 ราชินี 
รอยละ 57.70 สาธิต ม.ศลิปากร รอยละ 57.36 เขมะสริิอนุสรณ รอยละ 56.88 สาธิต ม.สงขลานครินทร 
รอยละ 56.69 สาธิต มศว.ประสานมติร(ฝายมัธยม) รอยละ 56.46 และสตรีวิทยา รอยละ 56.20  

  
นอกจากนี้ สทศ.ยังไดรายงานผลการจัดอันดับสถานศึกษาที่ไดรับคะแนนโอเน็ต รวม5 วิชา 

ระหวางป 2548-2550 ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 20 อันดบัแรก ดังน้ี ลําหยังวิทยาลัยมูลนิธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 42.69 
เหลาใหญนาขาวิทยาคม รอยละ 37.46 ขัวเรียงศึกษา รอยละ30.58 รัตนราษฎรบํารุง รอยละ 29.99 อิส
ลาฮียะห รอยละ 26.88 ชีลองวิทยา รอยละ25.78 จําปาหลวงวิทยาคม รอยละ 25.32 กระดุมทองวิทยา
รอยละ 23.87 กาวิละอนุกูล รอยละ 23.66 บงเหนือวิทยาคม รอยละ 23.06 ยางคําพิทยาคม รอยละ 
22.08 แคทรายวิทยา รอยละ 21.89 ผักแพววิทยา รอยละ 21.72 สีชมพูศึกษา รอยละ21.61 หัวดง
รัฐชนูปถัมภ รอยละ 21.45 ตาลสุมพฒันา รอยละ 21.20 หนองจอกประชานุสรณ รอยละ 20.66 นะหฎอ
ตุลสูบาน รอยละ 20.66 อุดมพัฒนศึกษา รอยละ 20.64 และบูกิตประชาอุปภัมภ รอยละ 19.95 
  

   
   นางจรวยพร กลาวอีกวา ที่ประชุมยงัไดรับทราบผลการรับนักเรียนใหม ปการศึกษา2551 ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 2,097,226 คนสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 892,997 คน จาก 65จังหวัด สวนอีก 11 จังหวัดจะรายงานเขามาท่ี 
ศธ.เร็วๆ น้ี สวนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะทราบผลในวันที่ 10 
มิ.ย.น้ี เพราะตองรอใหโรงเรียนรัฐสิ้นสุดการรบันักเรียนเสียกอน   
   
 


