
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 256๑ 

English Test 201๘ 
……………………………………………………………………………………………….. 

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 256๑ (English 
Test 201๘) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักสืบค้น คิดวิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพของตนต่อเนื่องจากการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน  

 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ โดย
ด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Test 201๘) ประจ าปีการศึกษา 256๑ ตามก าหนดระเบียบการ
สอบแข่งขันดังนี้ 

 
1. ประเภทการสอบแข่งขัน  การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 7 ระดับ 

ระดับประถมศึกษา   1  ระดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3  ระดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ระดับ 
 

2. วิธีการสอบ มีดังนี ้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันประถมศึกษาปทีี ่5,6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
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3. การสมัครสอบ 
เปิดรบัสมัครตัง้แตวั่นท่ี ๒๕ มิถุนายน – ๓1 สิงหาคม 25๖๑ (ค่าสมัคร คนละ 80 บาท/ระดับ) 

โรงเรียนทีป่ระสงค์จะส่งนกัเรียนเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมคัรได้ดังนี้ 
 

1. สมัครด้วยตนเอง ที่หอ้ง 315, 316 ที่ ตึก ๓ อาคารปิยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในวันและเวลา
ราชการ 

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.benchama.ac.th และจ่ายเงินค่าสมัครทางธนาคารกรงุไทย  
สาขาเซ็นทรลัพลาซ่า อุบลราชธานี เลขทีบ่ัญชี ๙๘๙-๙-2๘๑๐๓-๔  
ช่ือบัญชี นางสุนทรี  อภิวัฒน์ปุญญบาล 
โอนแล้วแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมแนบใบสมัคร สง่มาที่ E-mail : engtestbm@gmail.com 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 093-3233197, 097-3359797 
 
(ส่งใบสมัครนักเรียนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป พร้อมเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รับส่วนลด 3%) 
 

4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศรายช่ือผูส้มัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th และป้ายประกาศ 

โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ภายในวันที่ 1๔ พฤศจิกายน 256๑ 
 

5. วันและสถานท่ีสอบ 
 

จัดทดสอบในวันเสาร์ท่ี 1๗ พฤศจิกายน 256๑ 
ตารางการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 256๑ (English Test 201๘) 

 

ระดับ เวลา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 08.30 – 09.30 น. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 , 3 , 5 09.40 – 10.40 น. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 10.50 – 11.50 น. 
 

สนามสอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

6. ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการสอบแข่งขันในวันศุกร์ท่ี ๗ ธันวาคม 256๑ ทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th 

และป้ายประกาศโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
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7. รางวัลการสอบแข่งขัน 
  ผู้ที่มีคะแนนสอบมากทีสุ่ดใน 3 ล าดับแรกจะไดร้ับเงินรางวัล ระดับช้ันละ 3 รางวัล พร้อมเกียรตบิัตร  

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอ้มเกียรตบิัตร 
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอ้มเกียรตบิัตร 
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรตบิัตร 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนสงูสุดของ Part ตามล าดับต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ 
ล าดับที่ 1 Reading  
ล าดับที่ 2 Structure and Writing  
ล าดับที่ 3 Vocabulary 
ล าดับที่ 4 Expressions 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. 256๑ 

 
 
ว่าที่ร้อยตร ี 
        (กมล  สาดศรี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
 

 
 

  
 
 
 

 


