ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีก ารศึกษา 2564
-------------------------------------------------------------โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1 ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ยมความพร้ อ มให้ นั ก เรี ย น
ชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 5 และ 6 ในการสอบแข่ง ขัน เข้าศึก ษาต่ อ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีก ารศึก ษา 2564
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจึง จัด โครงการทดสอบ
ความรู้ทางวิช าการเพื่อ เตรียมความพร้อ มศึก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 1 โดยมุ่ง หวัง ให้นัก เรียนที่เข้าร่วม
การทดสอบได้ ท ราบถึ ง ศั ก ยภาพของตนเอง และเร่ ง พั ฒ นาตนเองให้ พ ร้อ มในการสอบแข่ ง ขั น เข้า ศึก ษาต่ อ
ในปีก ารศึ กษา 2564 ต่ อไป อีก ทั้ง การทดสอบครั้ง นี้จะส่งผลให้นักเรียนได้เตรียมตัวและทบทวนความรู้ให้พ ร้อ ม
ต่อการสอบ O-net อีกด้วย รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
1.2 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2. ยื่นใบสมัคร
17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4. วันสอบ
5. วันประกาศผลสอบ

27 ธันวาคม พ.ศ. 2563
30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานที่
http://www.bpk.ac.th/
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
http://www.bpk.ac.th/
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
http://www.bpk.ac.th/

3. สถานที่สอบถามข้อมูล
3.1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เลขที่ 51 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 02-428-8980-4 โทรสาร: 02-427-162 เว็ บไซต์: http://www.bpk.ac.th/
Email : bangpakok2492@gmail.com
4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
ค่าธรรมเนียมในการสมัค รเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 200 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในวันที่ยื่นใบสมัคร คือ วันที่ 17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

5. หลักฐานในการสมัคร
5.1 ใบสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK)
5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท
5.3 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรเข้าห้องสอบ 2 รูป)
5.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลทางการศึก ษา (ปพ.7) หรือ แบบรายงานผลการ
พัฒ นาคุ ณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) หรือ เอกสารที่ระบุว่ากำลังศึกษาระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เช่น ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา
6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
6.1 นัก เรียนที่มีค วามประสงค์ ใ นการสมั ครทดสอบความรู้ทางวิช าการ Pre BPK กรอกใบสมัครในเว็บ ไซต์
โรงเรีย นเท่านั้น (http://www.bpk.ac.th) ได้ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1-20 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 และปริ้นใบสมัคร
สำหรับนำมายื่นในวันสมัคร
6.2 นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร
ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันที่ 17-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.30 น.
(แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)
6.3 ฝ่ า ยแน ะแนวใน โรงเรี ย น ร วบ ร วม ใบส มั คร พร้ อ ม เอ กส ารห ลั ก ฐานใน การ ส มั คร ของนั กเรี ย น
และค่ าธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ หรื อ ตั ว แทนครู ในโรงเรี ย นหรือ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นนำมาสมั ค ร
ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันที่ 17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
7. กำหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ ทางวิชาการ Pre BPK
วันสอบ วันอาทิต ย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา
วิชาสอบ
เนื้อหาที่สอบ
09.00 – 10.00 น.
60 นาที
คณิตศาสตร์
ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน 5 รายวิชา
10.00 – 11.00 น.
60 นาที
สังคมศึกษาฯ
คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
11.10 – 12.10 น.
60 นาที
ภาษาอังกฤษ
12.10 – 13.10 น.
60 นาที
พักรับประทานอาหาร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 – ป.6
13.10 – 14.10 น.
60 นาที
วิทยาศาสตร์
14.10 – 15.10 น.
60 นาที
ภาษาไทย
8. การแต่งกายและหลักฐานที่ใช้ใ นการเข้าห้องสอบ
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. บัตรเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประจำตั วนัก เรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายนักเรี ยนที่ทางหน่ วยราชการออกให้แสดง
เป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ
3. ดินสอ 2B และยางลบ
4. ปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน
5. นักเรียนคนใดเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
6. นักเรียนทุกคนต้องทำข้อสอบจนหมดเวลาสอบ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
7. หากพบการทุจริตในวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการสอบจะไม่แสดงผลการสอบทุกวิชา
8. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

9. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิช าการ Pre BPK ประจำ ปีการศึก ษา
2564 ภายในวัน ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลทดสอบความรู้ทางวิช าการได้ที่
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ เว็บไซต์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (http://www.bpk.ac.th/)
10. การมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ
โรงเรี ย นบางปะกอกวิ ท ยาคมจะแจ้ ง การมอบเกี ย รติ บั ต รและโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ทาง เว็ บ ไซต์
http://www.bpk.ac.th/
11. รางวัลและสิทธิพิเศษที่ได้รับ
1. นั ก เรี ย นที่ สอบได้ ค ะแน นรวมสู ง สุ ด 5 ล ำดั บ แรก จะได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในร ะดั บ
ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โควตาเงื่อนไขพิเศษ
โดยไม่ต้องจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ตลอด 3 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.1 นัก เรียนต้ อ งเป็น นัก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิในการรับการคัด เลือ กหากเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ถือว่าสิทธิที่ได้รับเป็นโมฆะ แต่มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรตามปกติ
1.2 หากนักเรียนมีผลคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนย่อยรายวิช าตามลำดับ ดังนี้
1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาอังกฤษ 4. ภาษาไทย 5. สังคมศึกษาฯ
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ล ะภาคเรียนของนักเรียนที่ศึก ษาในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมต้อ งไม่น้อยกว่า
3.75
2. นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรตามระดับคะแนนดังนี้
2.1 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
2.2 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
2.3 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
3. นักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 5 ลำดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4. โรงเรียนที่มีจำนวนนัก เรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิช าการและมาทดสอบสูง สุด 3 อัน ดั บแรก
จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

