
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

เรื่อง  การสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาไทย (Thai Test 2015) 
 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า

มัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย (Thai Test 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยขึ้น  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยด าเนินการ 
สอบวัดความรู้ภาษาไทย(Thai Test 2015) ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามก าหนดระเบียบการสอบแข่งขันดังนี้ 
 1. ประเภทการสอบแข่งขัน   การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 7 ระดับ 
    ระดับประถมศึกษา  1 ระดับ 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ระดับ 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ระดับ 
 2. วิธีการสอบมี ดังนี้ 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (100%) 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (100%) 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (100%) 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (100%) 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (100%)  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 
              ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (100%) 
 
 
 
 
 



 3. การสมัครสอบ 
        เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม  – 8 ธันวาคม 2558 (ค่าสมัคร คนละ 60 บาท/วิชานักเรียน 
ทีป่ระสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 
รวบรวมใบสมัครและสมัครที่ คุณครูสุวรรณี 094 -3659154 คุณครูพัฒนา 089 -8482266 คุณครูปิยวรรณ  
089-6299952 คุณครูทรรณพร 088-0805828 และคุณครูละมัย 090-3583659 ณ ห้องพักครูไทรเงิน ห้องพักครู
ไทรขวัญ  อาคารภูวนารถ (อาคาร 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 สมัครด้วยตนเอง หรือให้ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา รวบรวม 
ใบสมัครตามระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูชุติมันต์  081-760-4284 ครูพัฒนา  089-8482266 
     ครูทรรณพร 088-0805828    

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูสุชาดา  081-5487729 ครูปิยวรรณ 089-6299952
      ครูธนรัฐ  081-3934443     
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูนงนุช ว. 089-2858608 ครูปรมพร  085-6825974
      ครูรุ่งตะวัน  086-2482852    
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูกมลรส  084-2479340 ครูรัตนาภรณ์ 088-1012159
      ครูวีระศักดิ์  089-5832455    
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนงนุช พี. 089-8473020 ครูทวีศรี  087-9609115 
      ครูจิรายุ  085-3104604     
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูปิยนาถ 081-2648699  ครูจรรยาพร 081-7258460
      ครูสุวรรณี  094-3659154 
 

 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน 
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th และป้ายประกาศโรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช  ก่อนวันสอบ 
 

 5. วันและสถานที่สอบ   จัดทดสอบในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558   
ตารางการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาไทย (Thai Test 2015) 

ระดับ เวลา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 08.30 น. – 09.30 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 08.30 น. – 09.30 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 08.30 น. – 09.30 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 08.30 น. – 09.30 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 10.00 น. – 11.00 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 10.00 น. – 11.00 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 10.00 น. – 11.00 น. 

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


 สนามสอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 6. ประกาศผลการสอบ 
    ประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2559  ทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th  
และป้ายประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
 
 7. รางวัลการสอบแข่งขัน 
    ผู้ที่มีคะแนนสอบมากท่ีสุดใน 3 ล าดับแรกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 22  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
     
 
                       
 
      (นายศักดิ์สิทธิ์   ทวยทวน) 
                                                            รองผู้อ านวยการรักษาการแทน 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

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

