ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) “BWS EngXpert”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
*******************************************
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๒๑ ปี การก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก
โรงเรีย นบุ ญ วาทย์ วิทยาลั ย กํา หนดกิจ กรรมส่ งเสริ มคุณภาพทางวิ ชาการ จั ดการทดสอบประเมิ นความรู้และทักษะ
กระบวนการทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นักเรียน
ทําการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้จําแนกตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ เพื่อให้
นักเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการเป็นลําดับต่อไป
๑. การรับสมัคร
๑.๑ ค่าสมัครสอบคนละ ๑๐๐ บาท
๑.๒ การกรอกข้อมูลการสมัคร
๑.๒.๑ กรอกเว็บไซด์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
(เพื่อให้การสะกด ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง ผู้สมัครควรกรอกข้อมูล
ในระบบออนไลน์เอง) http://www.bwc.ac.thโดยกรอกข้อมูล
และพิมพ์ใบสมัคร นําเอกสารมาชําระเงินที่อาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์
ไม่เกิน วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๑.๒.๒ นักเรียนจะได้รหัสผ่านเพื่อใช้ดูผลสอบของตนเอง
๑.๒.๓ กรณีชําระเงินค่าสมัครแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ที่ห้องพักครู
ชั้น ๒ อาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์ ภายในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๑.๒.๔ กรณีมีการตรวจสอบว่านักเรียนผู้สมัครใช้ข้อมูลเท็จ คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการให้รางวัลแก่
นักเรียน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑.๓ การรับรองข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถ ให้ผู้ปกครอง หรือ ครูที่ปรึกษาประจําชั้น สมัครแทนได้
๑.๔ การชําระเงิน
สามารถชําระเงินได้ที่ห้องพักครูชั้น ๒ อาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภายในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๑.๕ ประกาศแผนผังและเลขที่นั่งสอบ (เฉพาะผู้ชําระเงินแล้ว) ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
http://www.bwc.ac.thและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.

-๒-

๒. การสอบแข่งขัน
๒.๑ วันที่สอบแข่งขัน วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารมานิตธํารง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เข้าแถวเตรียมตัวเข้าห้องสอบ บริเวณลานหน้าอาคารมานิตธํารง
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เข้าห้องสอบ (มีคณะกรรมการนักเรียนเดินไปส่งผู้เข้าสอบ)
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทําข้อสอบ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง (ข้อสอบจํานวน ๒ ฉบับ แยกชุดตามระดับชั้น ป.๔-๖
และชั้น ม.๑-๓)
ผู้เข้าสอบต้องแต่งการชุดนักเรียน แสดงบัตรประจําตัวสอบในวันสอบและเตรียมดินสอดํา 2B ยางลบ
ดิ น สอและปากกาสี ดํ า หรื อสี น้ํ า เงิ น มาให้ พร้ อ ม ห้ า มนํ า โทรศั พท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ดๆ เข้ า ห้ องสอบ
คณะกรรมการไม่รับฝากของมีค่าใดๆ ทั้งสิ้น
๓. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่สอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ๖
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตร ๒๕๕๑
ข้อสอบจํานวน ๖๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตร ๒๕๕๑
ข้อสอบจํานวน ๖๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง
๔. หลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตร
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
นักเรียนต้องได้คะแนนอยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕ ขึ้นไป
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
นักเรียนต้องได้คะแนนอยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ – ๙๔.๙๙
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
นักเรียนต้องได้คะแนนอยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๕ – ๘๙.๙๙
เกียรติบัตรเข้าร่วม
นักเรียนต้องได้คะแนนอยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ต่ํากว่า ๘๕
เกียรติบัตรสามารถติดต่อรับด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หากพ้น
กําหนดเวลาทางโรงเรียนบุญวาทย์จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
๕. หลักเกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ๖
๑) คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท)
๒) คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๒ (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท)
๓) คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๓ (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท)

-๓-

๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓
๑) คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท)
๒) คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๒ (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท)
๓) คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๓ (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท)
๖. การประกาศผลสอบ
๑. ประกาศผลสอบวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
http://www.bwc.ac.th สามารถเข้าดูได้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก อาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลําปาง
๒. นักเรียนสามารถดูผลสอบของตนเองผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเท่านั้น
กรณีลืมรหัสประจําตัว รหัสผ่าน ให้ติดต่อที่ห้องสํานักงานอาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์กลุ่มไลน์การสอบ EngXpert
ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น ในวันราชการ
๗. การมอบรางวัล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะดําเนินการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

