
สทศ.3 
ใบเซ็นชื่อผู้เขา้สอบ (กรณพีเิศษ)  

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น............รหสัศูนย์สอบ.........................ชื่อศูนยส์อบ......................................................................รหัสสนามสอบ.....................ชื่อสนามสอบ............................................................
ห้องสอบที่ .....................ตึก/อาคาร.......................................................................................................................ชั้น..........................หอ้งสอบ..................................................................... 
รหัสวิชา........................ชื่อวิชา..................................................................................................................วันที่สอบ.......................................................... เวลาสอบ..................................น. 

ลําดับ
ที่ 

เลขที่นั่งสอบ เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ – สกุลผูเ้ขา้สอบ 
(เขียนตัวบรรจง) 

ชื่อโรงเรียนทีก่ําลังศึกษา      
ในปัจจุบนั 

ลายมือชื่อ
ผู้เขา้สอบ 

ระบสุาเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รวมจํานวนผูเ้ข้าสอบ (กรณพีิเศษ) ทั้งหมด คน 
 

ลงชื่อ................................................. กรรมการคุมสอบ คนที่ 1         ลงชื่อ.................................................กรรมการคุมสอบ คนที่ 2 
                (.................................................)                     (.................................................)



หมายเหตุ   แบบฟอร์ม สทศ.5 ให้เขียน 1 แผ่น ต่อ 1 วิชา และโปรดบรรจุใส่ซองเอกสารการจัดสอบของสนามสอบ  
แล้วส่งกลับ สทศ. พร้อมกับกล่องกระดาษคําตอบ 

              สทศ.5 
แบบฟอร์มสําหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรียน  ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
ข้าพเจ้า…………………………………...........นามสกุล......................................................เลขที่น่ังสอบ................................ 
เลขประจําตัวประชาชน...................................................โรงเรียน................................................................................ 
เบอร์โทรศัพทติ์ดต่อ.................................ศูนย์สอบ................................................ชือ่สนามสอบ……………...................      
จังหวัด..................................หอ้งสอบ..........................ตึก/อาคาร............................................................ชั้น...............            
วันที่สอบ................................................วชิา…………………………………............................................................................             
ได้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ เน่ืองจาก 
� ไม่มีรายชือ่ตามประกาศเลขที่นัง่สอบ � ไม่มีหลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ      � มาสายเกิน 30 นาที               
� นําอุปกรณ์ส่ือสารเข้าหอ้งสอบ � อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………….. 
(ระบุสาเหตุและความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา).................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
 ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ พร้อมได้แนบหลักฐานที่จาํเป็นประกอบการ
พิจารณา และรับทราบว่าการประกาศผลสอบอยู่ในดุลยพินิจของ สทศ. 
                                                                      ลงชือ่...................................................นักเรียน 
                                                (....................................................) 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียน หรืออาจารยข์องโรงเรียน (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง) 
� เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………….......... 
� ไม่อนุญาต เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
  ลงชือ่…………………………………….(ตัวบรรจง)   เบอร์โทรศัพท์มือถอื…………………………………………………….. 
ความเห็นของคณะกรรมการคุมสอบ 
� เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………. 
� ไม่อนุญาต เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
    ลงชือ่...........................กรรมการคุมสอบ คนที่ 1            ลงชือ่................................กรรมการคมุสอบ คนที ่2 
ความเห็นของหัวหน้าสนามสอบ 
� เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………. 
� ไม่อนุญาต เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

ลงชือ่…………………………….(ตัวบรรจง)   ตําแหน่ง…………………………………เบอร์ติดต่อ……….…………........... 
ความเห็นของประธานศูนย์สอบหรือตัวแทนศูนย์สอบที่ประธานศูนย์สอบมอบหมาย 
� เห็นควรประกาศคะแนน เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………… 
� เห็นควรไม่ประกาศคะแนน เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………….. 

   ลงชือ่………………………………………………………………….............. 
   ตําแหน่ง………………………………………………………………............ 

ความเห็นของ สทศ.      
�     เห็นควรประกาศคะแนน          � เห็นควรไม่ประกาศคะแนน 
      ลงชือ่……………………………………………………............................. 
 



               
    สทศ.6 

แบบฟอร์มคําขอแก้ไขข้อมูล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรียน  ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย)………………………………………นามสกุล........................................................................................ 
เลขที่นั่งสอบ         ชื่อโรงเรียน…………………………………………………........................ 
เบอร์ติดต่อ....................................................(E-mail)............................................................................................ 
รหัสศูนย์สอบ…………………………………..ชื่อศูนย์สอบ……………………………………………………………………………………… 
รหัสสนามสอบ………………………………….ชือ่สนามสอบ………………………………………………………………………………….. 
        มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในใบเซ็นชื่อผู้เขา้สอบ (สทศ.2) ดังน้ี 

รายการ จากเดิม ขอแก้ไขเป็น 

1. เพศ   

2. ชื่อ   

3. นามสกุล   

4. เลขประจําตวัประชาชน   

5. รหัสโรงเรียน   

6. เลขประจําตวันักเรียน   

7. อื่น ๆ ระบุ
........................................ 

  

 
 ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไดแ้นบสําเนาหลักฐานที่จําเป็น เพื่อประกอบการขอแก้ไขมาดว้ยแล้ว  คือ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน       อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ ............................................................ 
      (...........................................................) 
วันที่ .............../......................../................. 

 
หมายเหตุ  การแก้ไขขอ้มูล 1 คน ต่อ 1 แผ่น ไม่ต้องแยกตามรายวิชา โปรดบรรจุใส่ซองเอกสารการจัดสอบของสนามสอบ                

แล้วส่งกลับ สทศ. พร้อมกล่องกระดาษคําตอบ 



     B-NET 1 
บัญชีรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (สําหรับหวัหน้าสนามสอบลงบันทึก และส่งเก็บไวท้ี่ศูนย์สอบ) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสศูนย์สอบ....................................ชื่อศูนย์สอบ.....................................................รหสัสนามสอบ..................................ชื่อสนามสอบ………….............................................................. 
รหัสวิชา............................................ชือ่วิชา.............................................................วันที่สอบ..................................................เวลาสอบ.......................................................................... 

              ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ 
 

     ลงชื่อ......................................................................หัวหน้าสนามสอบ          
                          (....................................................................) 

                ………... /………….. /………….    
   

ก่อนการสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

ห้อง
สอบที่ 

ห้องสอบ 
จํานวนซอง ชื่อผู้รับ 

จํานวน
แผ่น 
สทศ.2 

 

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2 (คน) 

จํานวน 
แผ่น
สทศ.3 

จํานวน    
ผู้เข้าสอบ
กรณีพิเศษ 

(คน)   

ชื่อผู้ส่งซองแบบทดสอบ           
และซองกระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ กรรมการคุมสอบ 
คนที่ 1 

กรรมการคุมสอบ
คนที่ 2 

เข้าสอบ ขาดสอบ กรรมการคุมสอบ
คนที่ 1 

กรรมการคุมสอบ
คนที่ 2 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   รวม       

หมายเหตุ จํานวนสทศ.2 ให้นับรวมทั้งแผ่นที่ 1 สําหรับหุ้มกระดาษคําตอบและส่งคืน สทศ. 
และแผ่นที่ 2 สําหรับสนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้ 



      B-NET 2 
บัญชสี่งจํานวนกล่องกระดาษคําตอบ และเอกสารอื่น ๆ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศนูย์สอบ (สําหรับหัวหน้าสนามสอบบันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสศูนย์สอบ.........................ชื่อศูนยส์อบ................................รหสัสนามสอบ..........................................ชือ่สนามสอบ......................................... วันที่สอบ........................................ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนกระดาษคําตอบ จํานวนแผ่น 

สทศ.2 
 

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2 
(คน) 

จํานวนผู้เข้าสอบ 
กรณีพิเศษ (คน) 

จํานวนซองเอกสาร 
อื่นๆ (ถ้ามี) 

ซอง กล่อง เข้าสอบ  ขาดสอบ  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม        

 
ได้ตรวจนับแล้วครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ 

 
ลงชื่อผู้ส่ง.............................................หัวหน้าสนามสอบ                                      ลงชื่อ.................................................ประธานศูนย์สอบ 

             (...................................................)                                                                         (.........................................................)                                             

                 ……….. / ……….. / …………                                                                                                                                                          ……….. / ……….. / …………                                                               

ลงชื่อผู้ส่ง...................................................ตัวแทนศูนย์สอบ 
            (...................................................)                            
                ……….. / ……….. / ………… 

หมายเหตุ จํานวนสทศ.2 ให้นับเฉพาะแผ่นที่ไม่บรรจุในซองกระดาษคําตอบ (แผ่นที่ 2 สําหรับสนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้) 



B-NET 3 
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วนําส่ง สทศ. พร้อมกล่องแบทช์) 

บัญชีส่งจํานวนกล่องแบทช์กระดาษคําตอบ และเอกสารอื่น ๆ จากศูนย์สอบถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรียน  ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   (องค์การมหาชน) 
วันที่สอบ.............................................. รหสัศนูย์สอบ........................................ ชื่อศูนย์สอบ................................................... 
ชื่อประธานศูนย์สอบ........................................................................................... โทรศัพท์……..…..................……........………….. 
ชื่อผู้ประสานงาน..................................................................................................โทรศพัท์……....................…….........……………. 

ลําดับท่ี รหัสวิชา – ชื่อวิชา 
จํานวน 

หมายเหตุ 
กล่องแบทช์กระดาษคําตอบ ซองเอกสาร (ถ้ามี) 

     
     
     
     

        
        
       
        
        
    .    

รวม    
 

     ลงชือ่ผู้สง่..................................................... ประธานศูนย์สอบ 
                             (...................................................) 
                  ................/................/............... 
 

                                   ลงชือ่ผู้แทนกํากับการจัดแบทช์ ..................................................... (ตัวแทนจาก สพป.) 

(...................................................) 
       ................/................/............... 
 

ได้รับกล่องแบทช์กระดาษคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจํานวนครบถ้วน 

     ลงชือ่ผู้รับ.....................................................  เจ้าหน้าที ่สทศ. 

                 (...................................................) 
                  ................/................/.............. 
 



B-NET 4 
(สําหรับสนามสอบบันทึกแล้วนาํส่งศูนย์สอบ) 

บัญชีส่งจํานวนกล่องแบบทดสอบ จากสนามสอบถึงศูนย์สอบ  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรียน  ประธานศูนย์สอบ ............................................................................................................................................................. 
วันที่สอบ.............................................. รหสัศนูย์สอบ........................................ ชื่อศูนย์สอบ................................................... 
ชื่อหวัหน้าสนามสอบ...........................................................................................โทรศพัท์……..…..................……........………….. 
ชื่อผู้ประสานงาน..................................................................................................โทรศพัท์……....................…….........……………. 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 

หมายเหตุ 
กล่องแบบทดสอบ ซองเอกสาร (ถ้ามี) 

     

         

        

        

     

        

       

     

       

     

รวมจํานวนทั้งหมด    

 
ลงชือ่ผู้สง่..................................................... หวัหน้าสนามสอบ 

                             (...................................................) 
                  ................/................/............... 
ได้รับกล่องแบบทดสอบเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้และจํานวนครบถ้วน 

     ลงชือ่ผู้รับ.....................................................  ประธานศูนย์สอบ 

                 (...................................................) 
                  ................/................/.............. 
 
 



B-NET 5 
(สําหรับสนามสอบบันทึกและส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบพร้อมกล่องกระดาษคําตอบ) 

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนนิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับสนามสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เรียน  ประธานศูนย์สอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
รหัสศูนย์สอบ...............................ชือ่ศูนยส์อบ............................................................................................................................ 
รหัสสนามสอบ.............................ชือ่สนามสอบ......................................................................................................................... 
ชื่อหวัหน้าสนามสอบ......................................................................เบอร์ติดต่อ.......................................................................... 

ข้อมูลเกีย่วกับการสอบ 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
จํานวน 
ห้องสอบ 

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบตาม สทศ.2 จํานวนผู้เข้าสอบ 
กรณีพิเศษ 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 

เข้าสอบ ขาดสอบ ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ 
        

        

        

        

 
ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง 

แบบทดสอบสํารอง กระดาษคําตอบสํารอง 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา/จํานวนฉบับ 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา/จํานวนแผ่น 

รหัสวิชา
................ 

รหัสวิชา
............... 

รหัสวิชา
................ 

รหัสวิชา
............... 

1. พิมพ์ไม่ชัดเจน   1. ระบุข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ   

2. ชํารุดฉีกขาด   2. ชํารุดฉีกขาด   
3. จํานวนไม่ตรงตามท่ีระบุ   
หน้าซอง   3. จํานวนไม่ตรงตามท่ีระบุ        

หน้าซอง   

4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ   4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ   

5. อ่ืนๆ   5. อ่ืนๆ   

จํานวนรวมท้ังสิ้น   จํานวนรวมท้ังสิ้น   

 
  



 
ผลการปฏิบัติงาน ปญัหาและข้อเสนอแนะ 

 

คําชี้แจง  ให้ทา่นใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกับความเป็นจรงิ  ถ้าใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องไมใ่ช่  
ให้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช่ 

 

ก่อนการจัดสอบ 

1. การประสานงานของศูนย์สอบ 

2. การจดัส่งขอ้มูลตามกําหนด   

3. การแตง่ตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

4. การจดัสนามสอบและห้องสอบ 

5. การประชาสัมพันธ์การสอบ  

6. การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ 

7. การจดัประชมุระดับสนามสอบ  

8. การรับส่งแบบทดสอบ เอกสารและอุปกรณก์ารสอบ  

ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ  

 

ระหว่างการจัดสอบ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ 

2. การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบของผู้เข้าสอบ 

3. การปฏิบัตหิน้าที่ของกรรมการคุมสอบ 

4. การแจกและเก็บแบบทดสอบ 

5. การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งและจํานวนกระดาษคําตอบ 

7. การสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม 

 

 

……………

……………

…………… 

…………… 

…………… 

……………

…………… 

…………… 

 

 

 

……………

…………… 

……………

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

……………

……………

…………… 

……………

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

 

……………

…………… 

……………

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

 

 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

 
 



 
 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช่ 

 

หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 

1. การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับกระดาษคําตอบ 

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ 

3. การส่งซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบให้

กรรมการกลาง 

4. การปิดผนกึซองกระดาษคําตอบและการปดิทับด้วยเทปกาว 

แบบทําลายตนเอง 

5. การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลงกล่องบรรจ ุ

ซองกระดาษคําตอบกลับ 

6. การนํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับและเอกสาร 

การจดัสอบส่งให้ศูนย์สอบ 

7. การนํากล่องแบบทดสอบส่งให้ศูนย์สอบ 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

............................................. 

 

............................................. 

 

............................................. 

 
ข้อเสนอแนะ 

………………………………...........................................................................................................................................……………………

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

 
 
   ลงชือ่...............................................................................หัวหน้าสนามสอบ  
             (.................................................................) 
          ……......... /………....../…….......… 
 

 
 



B-NET 6 
(สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้ว นาํส่ง สทศ. โดยสังเคราะห์จากรายงานฯ ระดับสนามสอบ)    

รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (B-NET) ระดับศูนย์สอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เรียน  ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
วันที่สอบ.............................รหสัศูนย์สอบ..............................ชื่อศูนยส์อบ.......................................................................... 
ชื่อประธานศูนย์สอบ................................................................เบอร์ติดต่อ........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงานระดับศูนย์สอบ.............................................เบอร์ติดต่อ........................................................................... 

ข้อมูลเกีย่วกับการสอบ 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
จํานวน 
ห้องสอบ 

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบตาม สทศ.2 จํานวนผู้เข้าสอบ 
กรณีพิเศษ 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 

เข้าสอบ ขาดสอบ ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ 
        

        

        

        

 
ข้อมูลการใช้แบบทดสอบและกระดาษคําตอบสํารอง 

แบบทดสอบสํารอง กระดาษคําตอบสํารอง 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา/จํานวนฉบับ 

กรณี 
ระบุรหัสวิชา/จํานวนแผ่น 

รหัสวิชา 
........... 

รหัสวิชา
........... 

รหัสวิชา
........... 

รหัสวิชา
........... 

1. พิมพ์ไม่ชัดเจน   1. ระบุข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ   

2. ชํารุดฉีกขาด   2. ชํารุดฉีกขาด   

3. จํานวนไม่ตรงตามท่ีระบุ   
หน้าซอง   3. จํานวนไม่ตรงตามท่ีระบุ        

หน้าซอง   

4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ   4. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ   

5. อ่ืนๆ   5. อ่ืนๆ   

จํานวนรวมท้ังสิ้น   จํานวนรวมท้ังสิ้น   

 



 
 

ผลการปฏิบัติงาน ปญัหาและข้อเสนอแนะ 

คําชี้แจง   ให้ท่านใส่จํานวนสนามสอบลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  หากมีปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้ระบุด้วย             

ขั้นตอนการดําเนนิการ 

จํานวนสนามสอบที่
เป็นตามแนวปฏิบัติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช่ 

 

ก่อนการจัดสอบ 

1. การประสานงานของศูนย์สอบ 

2. การจดัส่งขอ้มูลตามกําหนด   

3. การแตง่ตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

4. การจดัสนามสอบและห้องสอบ 

5. การประชาสัมพันธ์การสอบ  

6. การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ 

7. การจดัประชมุระดับสนามสอบ  

8. การรับส่งแบบทดสอบ  เอกสารและอุปกรณ์ 

การสอบ ระหวา่งศูนย์สอบกับสนามสอบ  

 

ระหว่างการจัดสอบ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ 

2. การปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบของผู้เขา้สอบ 

3. การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ 

4. การแจกและเก็บแบบทดสอบ 

5. การแจกและเก็บกระดาษคําตอบ 

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งและจํานวน

กระดาษคําตอบ 

7. การสอบมีความเรียบร้อย  โปร่งใสและยุติธรรม 

 

 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 

 

 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 

 

 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 

............. 

 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

......................................................... 

 



 
 

 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 

จํานวนสนามสอบที่
เป็นตามแนวปฏิบัติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช ่ ไม่ใช่ 

 

หลังเสร็จสิน้การจัดสอบ 

1. การตรวจนับจํานวน และเรียงลําดับกระดาษคําตอบ 

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบการสอบ 

3. การส่งซองแบบทดสอบและซองกระดาษคําตอบให้ 

กรรมการกลาง 

4. การปิดผนกึซองกระดาษคําตอบและการปดิทับด้วย 

เทปกาวแบบทําลายตนเอง 

5. การบรรจุซองกระดาษคําตอบทั้งหมดลงกล่องบรรจุ 

ซองกระดาษคําตอบกลับ 

6. การนํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับและ 

เอกสารการจัดสอบส่งให้ศูนยส์อบ 

7. การเก็บรกัษาแบบทดสอบ 

 

 

............. 

............. 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

............. 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 
ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….....................

...................................................................................................................................................................................................... 

 
    ลงชือ่.............................................................. ประธานศูนย์สอบ 
            (.........................................................) 
                            ....….……/..…….....…/…….….... 
 



 
B-NET 7 

(สําหรับตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบบันทึกแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่) 
รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนศนูย์สอบ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศกึษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เรียน  ประธานศูนย์สอบ  

ข้าพเจ้า ..............................................................เบอร์ติดต่อ (โปรดระบุ) .................................................................. 
เป็นตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ....................................................................................................ของการสอบ B-NET  
ศูนย์สอบ……………………………………………………………..................................................................ขอรายงานการดําเนินการ ดงันี้ 
ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

คําชี้แจง ใหท้่านใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าใส่เครื่องหมาย ลงในช่องไม่ใช่ใหร้ะบุ         
           ปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นตามแนวปฏิบัติ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1.  นําส่งกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคําตอบ เอกสารและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ จากศูนย์สอบไปยังสนามสอบ
ครบถ้วน อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยและปลอดภัย 

2.  หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ 
    รับผิดชอบและเป็นตามคู่มือการจดัสอบของ สทศ. 
3.  กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบและเป็นไป 

      ตามคู่มือการจัดสอบของ สทศ.  
4.  ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ  
5.  การตรวจนับจาํนวนกระดาษคําตอบครบถว้นแล้วปิดผนึกซอง 

      และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์แบบทําลายตัวเองทันท ี
6.  การดําเนินการจดัสอบของสนามสอบมีความเรียบร้อย โปร่งใส  

       และยุติธรรม 
7.  การส่งกล่องกระดาษคําตอบ กล่องแบบทดสอบ และเอกสารที่ 

เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ จากสนามสอบไปยังศูนย์สอบครบถ้วน 
อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย 

.............
 
 

…………….
 

…………….
 

……………
…………….

 
…………….

 
…………….

 
 

...............
 
 

……………
 

……………
 

……………
……………

 
……………

 
……………

 
 

...................................... 
 
 

………………………………. 
 

……………………………….. 
 

………………………………. 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
 

 
ลงชือ่......................................................ตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ      

                                                                  (......................................................)        .                   
                                                                      ..…....../.........…...…/……....….... 
 
 
 
 
 



B-NET 8 
(สําหรับสนามสอบบันทึกหลงัเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 

ใบสําคญัรับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจําสนามสอบ การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปกีารศกึษา 2561 
 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รหัสศูนย์สอบ...................................................ชื่อศูนยส์อบ.................................................................................................................................วันที่สอบ....................................... 
รหัสสนามสอบ.....................ชื่อสนามสอบ........................................................................ชื่อหัวหน้าสนามสอบ..................................................โทรศัพท์...................................... 
 

ลําดับที่ ชื่อ -สกลุ ตําแหน่ง จํานวนเงิน (บาท) ลายมือชื่อผู้รับเงิน วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
รวมเงิน    

 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)......................................................................................................... 
   

     ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกต้องแล้ว   
          ลงชื่อ..................................................... หัวหน้าสนามสอบ 
                (.....................................................) 
      

          ลงชื่อ..................................................... ผู้จ่ายเงิน 
                (....................................................) 

หมายเหตุ ตําแหน่งให้ระบุตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  เช่น  หัวหน้าสนามสอบ 
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่......  นักการภารโรง ฯลฯ 



หมายเหตุ ใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 ระดับชั้น แล้วส่งกลับศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

 B-NET 8.1 
(สําหรับสนามสอบบันทึกหลงัเสร็จสิ้นการสอบแล้วส่งเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) 

รายงานสรุปคา่ใช้จ่ายในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561 

   รวมทุกระดับชั้น  (มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รหัสสนามสอบ........................ ชื่อสนามสอบ ........................................ รวมจํานวนห้องสอบ ....................... รวมจาํนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ................ คน   วันที่สอบ.................................................... 
 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
 

จํานวนคน
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ5.1 เตรียม
สนามสอบ 

5.1 การ
ปฏิบัติงาน

5.2 ขนส่งนักเรียนเดินทางมาสอบ 5.3 สถานที่เป็น
สนามสอบ 

5.4 
เครื่องดื่ม

4.7 ค่าใช้สอย 
(ถ้ามี) 

1. หัวหน้าสนามสอบ       5.2.1 ค่าพาหนะ  
2. หัวหน้าตึก (ถ้ามี)              
3. กรรมการกลาง            
4. กรรมการคุมสอบ              
5. กรรมการคุมสอบสํารอง      5.2.2 ค่าตอบแทนอาจารย์คุมนักเรียน        
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจําสนามสอบ                
7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์   

  

           
8. พยาบาล/บุรุษพยาบาล (ถ้ามี)              
9. ตํารวจ(ถ้ามี)      5.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ        
10. คนงาน นักการ ภารโรง                
11. อื่น ๆ ระบุ                
                

รวม              
รวมค่าใชจ้่ายทั้งสิ้น    

 

              
 

ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าสนามสอบ 
        (.....................................................) 
         ............. / ....................../........... 



หมายเหตุ ใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 ระดับช้ัน แล้วส่งกลับ สทศ. ทางไปรษณีย์ 
             ภายใน 60 วันหลังการสอบเสร็จส้ิน 

     

     B-NET 9 
 (สําหรับศูนย์สอบบันทึกแล้วส่งให้  สทศ. โดยสรุปจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ)  

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจดัทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  
ปีการศึกษา 2561   ระดับศูนย์สอบ 

 

   รวมทุกระดับช้ัน  (มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รหัสศูนยส์อบ............................................. ช่ือศูนย์สอบ.................................................. วันท่ีสอบ............................................                          
รวมจํานวนสนามสอบ.............................. สนาม  รวมจํานวนห้องสอบ..................ห้อง จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ......................คน 
 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน(บาท)
   ระดับศูนย์สอบ   
1 4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับศูนย์สอบ   
2 4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีศูนย์สอบจัดประชุมสนามสอบเพ่ือเตรียมการและช้ีแจงการจัดสอบ   
3 4.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะทํางานระดับศูนย์สอบ   

4.3.1 ประธานศูนย์สอบ   
4.3.2 ประธานคณะทํางาน(ถ้ามี)   
4.3.3 คณะทํางานประจําศูนย์สอบ   
4.3.4 เจ้าหน้าที่อ่ืนๆและพนักงาน   
4.3.5 คนงาน นักการภารโรง   
4.3.6 ตัวแทนศูนย์สอบ   

4 4.4 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบทดสอบ-กระดาษคําตอบระหว่างศนูย์สอบกับสนามสอบ   
5 4.5 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นศูนย์สอบ   
6 4.6 ค่าอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ   
7 4.7 ค่าใช้สอย (ถ้ามี)   
8 4.7 ค่าวัสดุ (ถ้ามี)   
9 ** รวมค่าใช้จ่ายระดับศูนย์สอบ   
   ระดับสนามสอบ  (รวมของทุกสนามสอบในศูนย์สอบ)   
10 5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ   
11 5.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับขนส่งนักเรียนเดินทางมาสอบ (ถ้ามี)  
12 5.3 ค่าตอบแทนการใช้สถานที่เป็นสนามสอบ   
13 5.4 ค่าเคร่ืองดื่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบ   
14 4.7 ค่าใช้สอย (ถ้ามี)   
15 ** รวมค่าใช้จ่ายระดับสนามสอบ   
16 11 การดําเนินการเพื่อพัฒนาและการบริหารศูนย์สอบ   
 รวมค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัสอบท้ังสิ้น ( 9 + 15 + 16 )   

 จํานวนเงินท่ีได้รับจดัสรร   

 จํานวนเงินคงเหลือจากการดําเนินการจัดสอบต้องส่งคืน สทศ.    
         

        
ลงช่ือ...........................................................ประธานศูนย์สอบ 
        (.....................................................) 
         ............. / ....................../........... 



 
B-NET 10 

เอกสารกํากบัการเปิดกล่องบรรจแุบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรียน  ประธานศูนย์สอบ 
รหัสศูนย์สอบ........................................ชื่อศูนย์สอบ........................................................................................................ 
รหัสสนามสอบ......................................ชื่อสนามสอบ..................................................................................................... 
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ................................................................................เบอร์โทรศัพท์................................................ 
ชื่อตัวแทนศูนยส์อบ..................................................................................เบอร์โทรศัพท์................................................. 
 

รหัส
วิชา 

แบบทดสอบวิชา 
จํานวน
กล่อง 

เวลาเปิด (น.)
ลายมือชือ่ผู้เปิดกล่องบรรจุ

แบบทดสอบและ         
กล่องกระดาษคําตอบ 

ลายมือชือ่ตัวแทนศูนย์สอบ 
ประจําสนามสอบ 

      

      

      

      

 
   กลอ่งบรรจุแบบทดสอบทุกวิชาเปิดในวันสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

 
    ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าสนามสอบ 
           (..................................................................) 
             ................./......................../............... 
 
 
 



 
B-NET 11 

(สําหรับสนามสอบบันทึกแล้วส่งให้ศูนย์สอบ) 
เอกสารกํากบัการเปิดซองบรรจุแบบทดสอบสํารอง  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรียน  ประธานศูนย์สอบ  
รหัสศูนย์สอบ.................................ชื่อศูนย์สอบ............................................................................................................... 
รหัสสนามสอบ...............................ชื่อสนามสอบ............................................................................................................. 
ชื่อหัวหน้าสนามสอบ..........................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... 
ชื่อตัวแทนศูนยส์อบ............................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... 

ท่ี แบบทดสอบวิชา 
วันท่ี/        

เวลาเปิด (น.) 
จํานวนท่ีใช้ 

(ฉบับ) 
ช่ือผู้เปิดซองบรรจุ
แบบทดสอบสํารอง 

สาเหตุท่ีใช้
แบบทดสอบ

สํารอง 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

ซองบรรจุแบบทดสอบสํารองทุกวิชาให้เปิดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้เท่าน้ันและต้องได้รับอนุญาตจาก
ตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ 
 

ลงชื่อ........................................................................หัวหน้าสนามสอบ 
                                       (.......................................................................) 

             ....................../......................../.................... 
  



 
 
 

เอกสารกํากบัการจัดแบทช ์(Batch) สําหรับศนูย์สอบ  
รายงานแบทช์ (Batch) ของการจัดสอบโดยละเอียด การทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 

ศูนย์สอบ ........................................................................................................ 
วิชา : …………………….. - ……………………………………. 

แบทช์ท่ี : ……………………………… 

ท่ี สนามสอบ 
ห้อง
สอบ 

เลขท่ี
น่ังสอบ
เริ่มต้น 

เลขท่ี
น่ังสอบ
สุดท้าย 

จํานวน
ท่ีนั่ง
สอบ 

จํานวนผู้เข้าสอบ (คน) จํานวนกระดาษคําตอบ (แผน่) 

มา
สอบ

ขาด
สอบ

สอบ
กรณี
พิเศษ

กระดาษ
จริง    
(1) 

กระดาษ
สํารอง 

(2) 

กระดาษ
รวม    

(1)+(2)

กระดาษ
หาย 

             

             

             

             

             

             

             

             

คณะทํางานได้ดําเนินการจัดแบทช์ ตรวจสอบ ถูกต้องและเป็นตามแนวปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 
1. ลงชื่อ...............................................ประธานคณะทํางาน           2. ลงชื่อ..........................................คณะทํางาน                
          (...............................................)    (...............................................) 
                                  
3. ลงชื่อ...............................................คณะทํางาน                     4. ลงชื่อ............................................คณะทํางาน                     
         (................................................)               (................................................) 
               ตรวจสอบแล้ว ครบถ้วน ยืนยันความถูกต้องโดยตัวแทน สทศ. 

                             ลงชื่อ..................................................ตัวแทน สทศ.                     
                                                           (..................................................) 
              ตรวจสอบแล้ว ครบถ้วน และเป็นตามแนวปฏิบัติเรียบร้อยแลว้ 

               ลงชือ่.............................................ประธานศูนย์สอบ  
                                                           (.............................................) 
            วัน/เดือน/ปี............................... 
 


