
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 

English Test 2017 
……………………………………………….. 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 (English Test 2017) 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักสืบค้น คิดวิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพของตนต่อเนื่องจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยด าเนินการจัด
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Test 2017) ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามก าหนดระเบียบการสอบแข่งขันดังนี้ 

 
1. ประเภทการสอบแข่งขัน  การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคล 7 ระดับ 

ระดับประถมศึกษา   1  ระดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3  ระดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ระดับ 
 

2. วิธีการสอบ มีดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

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

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 



3. การสมัครสอบ 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 (ค่าสมัคร คนละ 80 บาท/ระดับ) 

โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ดังนี้ 
1. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้อง 312, 315, 316 ที่ อาคารปิยะ ชั้นล่าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในวันและ

เวลาราชการ 
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.benchama.ac.th และจ่ายเงินค่าสมัครทางธนาคารกรุงไทย  
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 986-2-74389-1 ชื่อบัญชี น.ส.จีรวรรณ  ธานี 
โอนแล้วแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมแนบใบสมัคร ส่งมาท่ี E-mail : englishtestbm2017@gmail.com 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 088-5945863, 097-3359797 
(ส่งยอดผู้สมัคร 100 คนขึ้นไป รับส่วนลด 3% และสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2560) 

 
4. ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th และป้ายประกาศ 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

 
5. วันและสถานที่สอบ 

จัดทดสอบในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 
ตารางการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 (English Test 2017) 

ระดับ เวลา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 08.30 – 09.30 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 5 09.40 – 10.40 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10.50 – 11.50 น. 
 

สนามสอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

6. ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th และป้าย

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

7. รางวัลการสอบแข่งขัน 
  ผู้ที่มีคะแนนสอบมากที่สุดใน 3 ล าดับแรกจะได้รับเงินรางวัล ระดับชั้นละ 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร  

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
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หมายเหตุ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนสูงสุดของ Part ตามล าดับต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ 

ล าดับที่ 1 Structure and Writing 
ล าดับที่ 2 Expressions  
ล าดับที่ 3 Vocabulary 
ล าดับที่ 4 Reading 

 
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
 

       ว่าที่ร้อยตรี 
  (กมล  สาดศรี) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

 
 

  
 
 
 

 


