
  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่........................  
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูพัฒนำ ,ครูสุนันทำ , 
ครูปริศนำ ,ครูละไม และ ครูธัญชนก  ในวันและเวลำรำชกำร ที่ห้องพักครูไทรเงิน หรือห้องพักครูไทรขวัญ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

       สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
ครูพัฒนำ  กนกวรรณำกร และครูปริศนำ นำมรัตน์ ในวันและเวลำรำชกำร ท่ีห้องพักครูไทรเงิน (215) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

       สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม เวลา 08.30 – 09.30  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูปิยวรรณ แก้วสี่ดวง 
ครูละไม มณีพิมพ์ และครูอภิพัฒน์  ขันเงิน ในวันและเวลำรำชกำร ที่ห้องพักครูไทรแก้ว ห้องพักครูไทรขวัญ หรือห้องพักครูไทรเงิน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

       สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3 
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูรุ่งตะวัน อรรถเวทิน   
ครูปรมพร วังศรีแก้ว และครูรัตนำพร  พำกเพียร ในวันและเวลำรำชกำร ที่ห้องพักครูไทรเงิน หรือห้องพักครูไทรขวัญ กลุ่มสำระ   
กำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

       สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 – 13.30  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่  4 
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูกมลรส  มิ่งขวัญ 
ครูสุนันทำ ประสำนสอน หรือครูอุษณีษ์  วรรณชัยมงคล ในวันและเวลำรำชกำร ที่ห้องพักครูไทรเงิน หรือห้องพักครูไทรแก้ว       
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

       สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560  เวลา 12.30 – 13.30  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่  5 
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูกรรณิกำร์  พลพวก 
ครูธัญชนก ศรีไหม และครูพนัชกร  นิสำ  ในวันและเวลำรำชกำร ที่ห้องพักครูไทรเงิน หรือห้องพักครูไทรขวัญ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 – 13.30  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


  

 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่  6 
โรงเรียน............................................................................................................................ต ำบล................................................  
อ ำเภอ.................................................. จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................  
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................... 
มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
  
หมายเหตุ  รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 6 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2560  
          1.  สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำภำษำไทย รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ ครูปิยนำถ  ทองรอง 
ครูวีระศักดิ์  จำรุแพทย์ หรือครูสุวรรณี  ประสำทศรี  ในวันและเวลำรำชกำร ท่ีห้องพักครูไทรเงิน หรือห้องพักครูไทรขวัญ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำรภูวนำรถ (อำคำร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
          2.  สมัครออนไลน์ ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.benchama.ac.th จ่ำยค่ำสมัครทำงธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
อุบลรำชธำนี เลขที่บัญชี 986-3-85616-9 ช่ือบัญชี นำงพัฒนำ  กนกวรรณำกร  โอนแล้วแจ้งหลักฐำนกำรโอนพร้อมแนบใบสมัคร  
ส่งมำที่ ID Line: Poom_Tung (คุณครูพัฒนำ กนกวรรณำกร หมำยเลขโทรศัพท์. 089-848-2266)   
          3. ค่ำสมัคร  70  บำท/วิชำ    
                 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ได้รับเงินค่ำสมัครสอบ Thai  Test  2017 
จำก...........................................................................................  จ ำนวน  70  บำท  เรียบร้อยแล้ว 
 

         ลงช่ือ   ......................................................  
                                      (                             ) 

                                                                                เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 

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

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
(Thai  Test  2017)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

       สอบวันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 เวลา 13.40 – 14.40  น. 
         สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ________________ 

 
                              ชื่อ – สกุล     …………………………………………………………………………………………  
                              โรงเรียน       ………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลายมือชื่อผู้สมัคร                                             ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                                                      
                  (........................................)                                         (.............................................) 

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

 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  ________________ 

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


ใบสมัครสอบแข่งขันอจัฉริยภาพภาษาไทย ปีการศึกษา 2560  (แบบกลุ่ม) 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี            
(Thai  Test  2017) ระดับชั้น.............................. 

 
ข้าพเจ้า.................................................................ต าแหน่ง......................................โรงเรียน.......................................................
ต าบล.....................อ าเภอ..........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..................หมายเลขโทรศัพท์........................ 
มีควำมประสงค์จะส่งนักเรียนเข้ำรว่มแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำไทย 2560  (Thai  Test  2017)  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ระดับชั้น ระดับชั้น 
ทีส่มัคร 

หมายเลขโทรศัพท์ จ านวน
เงิน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
รวมจ านวนผู้สมัคร...........................คน รวมค่าสมัคร.......................บาท (......................................................)ตัวอักษร 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ับรอง 
ต ำแหน่ง............................................... 


