
 
 
ที่  สศป ๐3๐๘/ว56 สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามญัศกึษา เขต ๘ วัดลําดวน 
 อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐ 

 

 11  กรกฎาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง  ส่งข้อมลูนักเรียนช้ันม.๓ และม.๖  เข้าสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ในสังกัดทุกโรง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ปฏิทินการปฏิบัติงาน       จํานวน ๒ ฉบับ 
 

  ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้กําหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา  การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖5  
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และนําผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมท้ังไป
ใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 
 

  สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ ทําหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
การจัดสอบ จึงแจ้งมายังสถานศึกษา  ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นม.๓ และม.๖ ผ่านทาง  www.niets.or.th  
โดยเข้าเมนูการจัดสอบ ไปที่ระบบโรงเรียน เลือกระบบ B-NET และ O-NET  ปีการศึกษา 2565  ใน
ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓1 สิงหาคม  ๒๕๖5  เพ่ือให้ทางศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ได้ดําเนินการ
จัดสนามสอบตามที่สทศ. กําหนด  หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมโปรดติดต่อได้ที่ นายวิทวัฒน์ 
บุปผาชาติ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานการจัดสอบ โทรศัพท์ ๐๙๙-๒๒๙๒๕๕๒ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และดําเนินการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
 

 เรียนมาด้วยความนับถือ 
  
  
 (พระโสภณพุทธิธาดา) 
 รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 
 
 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒  โทรสาร ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  group_ps_8@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.debeight.org 



ปฏิทนิการปฏบิัติงานของศูนยป์ระสานงานการจัดสอบ สนามสอบ และสถานศกึษา 
การจัดสอบ B-NET ชั้น ม.3 และ ม.6  ปกีารศึกษา 2565 

ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศกึษา เขต 8 
************************ 

 
กิจกรรม กําหนดการ 

ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ ก.ค. 65 - ม.ีค. 66 
สถานศึกษา  ส่งข้อมูลนักเรียนในระบบการสอบ B-NET ผ่านเวบ็ไซต์  www.niets.or.th 1 ก.ค.– 31 ส.ค. 65 
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ กําหนดสนามสอบและจัดสนามสอบ ในระบบการสอบ B-NET  1-30 ก.ย. 65 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสนามสอบ ครั้งที ่1 5 ต.ค. 65 
สถานศึกษาแจ้ง  เพิ่ม-ลด  รายชื่อนักเรยีน  ในระบบการสอบ B-NET  6 - 31 ต.ค. 65 
นักเรียน เข้าศึกษาทดลองใช้วิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ผ่านเว็บไซต์  www.niets.or.th ตั้งแต่ พ.ย.65 
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ พ.ย. 65 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ  และสนามสอบ ครัง้ที่ 2 5 ม.ค. 66 
สทศ.จัดประชุมชี้แจ้ง สนามสอบ 10 ม.ค. 66 
สนามสอบ จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ และทดสอบระบบ เวลา 11.00 น. 3 ก.พ. 66 
วันสอบ B-NET  ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 4 ก.พ. 66 
ประกาศผลสอบ B-NET  ม.3 และ ม.6  ผ่านทาง www.niets.or.th 3 มี.ค. 66 

 



ปฏิทนิการปฏบิัติงานของศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศกึษา 
การจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6  ปกีารศึกษา 2565 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 
สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา เขต 8 

************************ 
 

กิจกรรม กําหนดการ 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ ก.ค. 65 - ก.พ. 66 
สถานศึกษา  ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์  www.niets.or.th 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 
ศูนย์สอบกํากับ ติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา  และจัดสนามสอบ ผ่านระบบ O-NET  1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสนามสอบ ครั้งที ่1 1 ต.ค. 65 
สถานศึกษาแจ้ง  เพิ่ม-ลด  ข้อมูลนักเรียน  ผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์  www.niets.or.th 10 - 31 ต.ค. 65 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ  และสนามสอบ ครัง้ที่ 2 5 ม.ค. 66 
สถานศึกษาแจ้ง  เพิ่ม-ลด  ข้อมูลนักเรียน ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(Walk in) 5-15 ม.ค. 66 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ  และสนามสอบ สําหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) 20 ม.ค. 66 
วันสอบ O-NET  ม.3 ปีการศึกษา 2565 12 ก.พ. 66 
วันสอบ O-NET  ม.6 ปีการศึกษา 2565 25–26 ก.พ 66 
ประกาศผลสอบ O-NET  ม.3  ผ่านทาง www.niets.or.th 30 มี.ค. 66 
ประกาศผลสอบ O-NET  ม.6  ผ่านทาง www.niets.or.th 31 มี.ค. 66 

 


