
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับช้ันประถมศึกษำปท่ีี 6  

โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล..................................... 

อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................  

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มอืถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558  (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 6  

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำชั้น/ครูประจ ำวิชำภำษำไทยรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครูสุวรรณี ประสาทศรี           

094-3659154 , ครูปิยวรรณ  แก้วสี่ดวง 089-629-9952 , ครูพัฒนา  กนกวรรณากร 089-8482266 ,                

ครูละไม  มณีพิมพ์ 090-3583659 , ครูทรรณพร  บุญศรี 088-0805828    
    ในวันและเวลำรำชกำร ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)  

    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

  ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2015 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

         ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 6 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 09.30  น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียนและทาง http://www.benchama.ac.th/) 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

http://www.benchama.ac.th/


 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ชื่อ – สกุล .......................................................................... .............................. ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

โรงเรียน........................................ .....................................................................ต ำบล................................................. 

อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มอืถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558 (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1 

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำวิชำรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครชูุตมิันต์ จรัสสุทธอิศิร  081-760-4284             

    ครูพัฒนา  กนกวรรณากร  089-848-2266  ครทูรรณพร  บุญศร ี 088-080-5828  ในวันและเวลำรำชกำร  

    ท่ีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมอืง   

    อ ำเภอเมอืง  จงัหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

  ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2015 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

          

                                                                        ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 09.30  น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียนและทาง http://www.benchama.ac.th/) 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 
(ใชห้มำยเลขประจ ำตัวนกัเรียนเป็นหมำยเลขประจ ำตัวสอบ) 

http://www.benchama.ac.th/


 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ชื่อ – สกุล ........................................................................................................ ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

โรงเรียน........................................ ..................................................... ................ต ำบล................................................. 

อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558 (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 2 

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครดว้ยตนเอง หรือให้ครูประจ ำวิชำรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครูสุชาดา สิรพิูน  081-548-7729   

    ครูธนรัฐ  ไตรศิวะกุล  081-393-4443    ครปูิยวรรณ  แก้วสี่ดวง  089-629-9952   

    ในวันและเวลำรำชกำร  ท่ีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)   

    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

  ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2015 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

          

                                                                        ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา  08.30-09.30 น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียนและทาง http://www.benchama.ac.th/) 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

(ใชห้มำยเลขประจ ำตัวนกัเรียนเป็นหมำยเลขประจ ำตัวสอบ) 

http://www.benchama.ac.th/


 
  

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ชื่อ – สกุล .......................................................................... .............................. ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

โรงเรียน............................................................................................. ................ต ำบล................................................. 

อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มอืถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558 (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3 

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำวิชำรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครูนงนชุ  แหวนวงษ ์ 089-285-8608   

    ครูปรมพร  วังศรีแก้ว  085-682-5974  ครูรุ่งตะวนั  อรรถเวทิน  086-248-2852   

    ในวันและเวลำรำชกำรท่ีกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)   

    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2015 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

          

                                                                        ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธนัวาคม 2558 เวลา  08.30 -09.30  น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียนและทาง http://www.benchama.ac.th/) 

 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 
(ใชห้มำยเลขประจ ำตัวนกัเรียนเป็นหมำยเลขประจ ำตัวสอบ) 

http://www.benchama.ac.th/


 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  

ชื่อ – สกุล ........................................................................................................ ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

โรงเรียน........................................ ..................................................... ................ต ำบล................................................. 

อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558 (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่4 

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำวิชำรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครกูมลรส  มิ่งขวัญ  084-247-9340   

    ครูรัตนาภรณ์  ตดิตารัมย์  088-101-2159,089-283-9145  นายวีระศักดิ์  จารุแพทย ์ 089-583-2455   

    ในวันและเวลำรำชกำร ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)   

    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2015 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

          

                                                                        ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธนัวาคม เวลา 10.00-11.00 น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียน  และทาง http://www.benchama.ac.th/) 

 
     

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

(ใชห้มำยเลขประจ ำตัวนกัเรียนเป็นหมำยเลขประจ ำตัวสอบ) 

http://www.benchama.ac.th/


 หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 
    (ใชห้มำยเลขประจ ำตัวนกัเรียนเป็นหมำยเลขประจ ำตัวสอบ) 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  

ชื่อ – สกุล ........................................................................................................ ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

โรงเรียน........................................ ..................................................... ................ต ำบล................................................. 

อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มอืถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558 (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่5 

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำวิชำรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครนูงนชุ พีระภาณุรกัษ์ 089-8473020 

    ครูทวีศร ี กระจายพันธ์  087-9609115  ครูจิรายุ  อุทธา 085-3104604 

    ในวันและเวลำรำชกำร ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)   

    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2015 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

          

                                                                        ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธนัวาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียน  และทาง http://www.benchama.ac.th/) 

 
 

http://www.benchama.ac.th/


       หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 
    (ใชห้มำยเลขประจ ำตัวนกัเรียนเป็นหมำยเลขประจ ำตัวสอบ) 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 

โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            

(Thai  Test  2015) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  

ชื่อ – สกุล .......................................................................... .............................. ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

โรงเรียน........................................ ..................................................... ................ต ำบล................................................. 

อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มอืถือ........................................................ 

มคีวำมประสงค์จะเขำ้รว่มแข่งขนัอัจฉริยภำพภำษำไทย 2558 (Thai  Test  2015)  ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6 

  

หมายเหตุ  รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  -  วันที่  8 ธันวาคม  2558 

1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำวิชำรวบรวมใบสมัครและสมัครท่ี ครปูิยนาถ  ทองรอง  081-2648699  

    ครจูรรยาพร  รัฐริมย์ 081-7258460  ครูสวุรรณี  ประสาทศร ี094-3659154   

    ในวันและเวลำรำชกำร ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ห้อง  215 อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2)   

    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000  

2. ค่ำสมัคร  คนละ  60  บำท                    

ส าหรับเจา้หน้าที ่

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2014 

จำก...........................................................................................  จ ำนวน  60  บำท  เรียบร้อยแล้ว 

 

          

                                                                        ลงช่ือ   ......................................................  

                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

 

………………………………………………………………………………….ตัดตำมรอยปรุ...................................................................................   

 

บัตรประจ าตวัผู้เขา้สอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศกึษา 2558 

(Thai  Test  2015)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 

       สอบวันเสารท์ี่ 19 ธนัวาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. 

         สนามสอบโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช             เลขประจ าตัวสอบ ________________ 

                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  

                              โรงเรียน       …………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อผู้สมคัร                                             ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ออกบัตร                                                      

                     (........................................)                             (.............................................) 
(ให้ดูห้องสอบก่อนวันสอบท่ีป้ายประกาศของโรงเรียน  และทาง http://www.benchama.ac.th/) 
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