ที่ ปส ๐๒๐๘/ว๖๘

สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ วัดลําดวน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรือ
่ ง ส่งข้อมูลนักเรียนชัน
้ ม.๓ และม.๖ เข้าสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดเขต ๘ ทุกโรง
สิง่ ที่ส่งมาด้วย ปฏิทน
ิ การปฏิบัติงานของ ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ
ด้ ว ย สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ กํ า หนดปฏิ ทิ น การ
ปฏิบัติงานของ ศู นย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เป็ น การทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู แ
้ ละนํ า ผลการทดสอบไปใช้ใ นการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรีย นการสอนของ
สถานศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนระดั บชาติ เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไป
ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ

สํานักเขตการศึ กษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษา เขต ๘ ทําหน้าที่ศูนย์สอบ จึงแจ้ง
มายังสถานศึกษา ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ชัน
้ ม.๓ และม.๖ ผ่านทาง www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET

และ O-NET ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ทางศูนย์สอบได้ดําเนินการจัดสนามสอบตามที่
สทศ. กําหนด หากมีข้อสงสั ยหรือสอบถามเพิ่มเติ มโปรดติ ดต่ อได้ ที่ นายวิทวัฒน์ บุปผาชาติ ผู้ประสานงาน
ศูนย์สอบ โทรศัพท์ ๐๙๙-๒๒๙๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการตามวัน เวลา ทีก
่ ําหนด
เรียนมาด้วยความนับถือ

(พระโสภณพุทธิธาดา)
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘
ปฏิบัติหน้าทีป
่ ระธานศูนย์สอบ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒ โทรสาร ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ group_ps_8@hotmail.com
เว็บไซต์ www.debeight.com

ปฏิทน
ิ การปฏิบต
ั ิงานของศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา
การจัดสอบ B-NET ชัน
้ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
ศูนย์สอบ สํานักเขตการศึกษาพระปริยต
ั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
************************

กิจกรรม

กําหนดการ

ประชาสัมพันธ์เรือ
่ งการสอบ

ก.ค. 64 - ก.พ. 65

สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET
ศูนย์สอบกํากับ ติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา และจัดสนามสอบ ผ่านระบบ B-NET
ประกาศรายชือ
่ ผูม
้ ีสิทธิส
์ อบ และสนามสอบ ครัง้ ที่ 1
สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชือ
่ นักเรียน ผ่านผ่านเว็บไซต์

1 – 30 ก.ย. 64
1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64
1 พ.ย. 64

www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ
ประกาศรายชือ
่ ผูม
้ ีสิทธิส
่ งั่ สอบ และสนามสอบ ครัง้ ที่ 2
์ อบ เลขทีน
ศูนย์สอบจัดประชุมชีแ
้ จ้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ

1 - 15 พ.ย. 64
ภายใน 30 ธ.ค. 64
5 ม.ค. 65
ม.ค. 65

วันสอบ B-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

5 ก.พ. 65

ประกาศผลสอบ B-NET ม.3 และ ม.6 ผ่านทาง www.niets.or.th

4 มี.ค. 65

ปฏิทน
ิ การปฏิบต
ั ิงานของศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา
การจัดสอบ O-NET ชัน
้ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระปริยต
ั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

สํานักเขตการศึกษาพระปริยต
ั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
************************
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เรือ
่ งการสอบ
สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ O-NET
ศูนย์สอบกํากับ ติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา และจัดสนามสอบ ผ่านระบบ O-NET
ประกาศรายชือ
่ ผูม
้ ีสิทธิส
์ อบ และสนามสอบ ครัง้ ที่ 1
สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชือ
่ นักเรียน ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ O-NET
ประกาศรายชือ
่ ผูม
้ ีสิทธิส
่ งั่ สอบ และสนามสอบ ครัง้ ที่ 2
์ อบ เลขทีน
สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชือ
่ นักเรียนผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(Walk in)

กําหนดการ
ก.ค. 64 - ก.พ. 65
1 – 30 ก.ย. 64
1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64
1 พ.ย. 64
1 - 15 พ.ย. 64
5 ม.ค. 65
5-15 ม.ค. 65

ประกาศรายชือ
่ ผู้มีสิทธิส
์ อบ เลขที่นงั่ สอบ และสนามสอบ สําหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in)

20 ม.ค. 65

วันสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

13 ก.พ. 65

วันสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564

26–27 ก.พ 65

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่านทาง www.niets.or.th

25 มี.ค. 65

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ผ่านทาง www.niets.or.th

28 มี.ค. 65

