
 
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

เรื่อง  โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (Pre BPK) 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------- 
  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง
ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ดังนั้นเพื่ อ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และ 6 ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจึงจัดโครงการทดสอบ
ความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม     
การทดสอบได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง  และเร่งพัฒนาตนเองให้พ ร้อมในการสอบแข่งขัน เข้าศึกษาต่อ              
ในปีการศึกษา  2564  ต่อไป  อีกท้ัง  การทดสอบครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้เตรียมตัวและทบทวนความรู้ให้พร้อม
ต่อการสอบ O-net อีกด้วย รายละเอียดดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 
1.2 นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 

2. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 

1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 http://www.bpk.ac.th/ 
2. ย่ืนใบสมัคร 17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

http://www.bpk.ac.th/ 
4. วันสอบ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
5. วันประกาศผลสอบ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

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

3. สถานท่ีสอบถามข้อมูล 
3.1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

เลขท่ี 51 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์: 02-428-8980-4  โทรสาร: 02-427-162  เว็บไซต์: http://www.bpk.ac.th/  
Email : bangpakok2492@gmail.com 
4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 200 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ      
ในวันท่ีย่ืนใบสมัคร คือ วันท่ี  17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

mailto:bangpakok2492@gmail.com


  

5. หลักฐานในการสมัคร 
5.1 ใบสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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  ใบรับรองผลทางการศึกษา  (ปพ.7)  หรือ   แบบรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) หรือ เอกสารท่ีระบุว่ากำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เช่น ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา   

 

6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
6.1 นักเรียนท่ีมีความประสงค์ในการสมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK  กรอกใบสมัครในเว็บไซต์

โรงเรียนเท่าน้ัน  (http://www.bpk.ac.th) ได้ตั้งแต่วันท่ี 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563  และปริ้นใบสมัคร
สำหรับนำมาย่ืนในวันสมัคร 

6.2 นักเรียนสามารถย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร    
ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันท่ี 17-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
(แต่งกายด้วยชุดนักเรียน) 

6.3 ฝ่ ายแน ะแนว ใน โรง เรียน ร วบ รวม ใบส มั ครพร้ อม เอ กส ารห ลั ก ฐาน ใน การส มั ครของนั ก เรี ยน  
และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หรือตัวแทนครูในโรงเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนนำมาสมัคร  
ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันท่ี  17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

7. กำหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK 
วันสอบ วันอาทิตย์ ท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เวลา วิชาสอบ เน้ือหาท่ีสอบ 
09.00 – 10.00 น. 60 นาที คณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระ 

การเรียนรู้พื้นฐาน 5 รายวิชา              
คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

10.00 – 11.00 น. 60 นาที สังคมศึกษาฯ 
11.10 – 12.10 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษ 
12.10 – 13.10 น. 60 นาที พักรับประทานอาหาร 
13.10 – 14.10 น. 60 นาที วิทยาศาสตร์ 
14.10 – 15.10 น. 60 นาที ภาษาไทย 

 

8. การแต่งกายและหลักฐานท่ีใช้ในการเข้าห้องสอบ 
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
2. บัตรเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรท่ีมีรูปถ่ายนักเรี ยนท่ีทางหน่วยราชการออกให้แสดง

เป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ 
3. ดินสอ 2B และยางลบ  
4. ปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน  
5. นักเรียนคนใดเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
6. นักเรียนทุกคนต้องทำข้อสอบจนหมดเวลาสอบ  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
7. หากพบการทุจริตในวิชาใดวิชาหน่ึง ในการสอบจะไม่แสดงผลการสอบทุกวิชา 
8. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด 

  

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


9. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK ประจำ ปีการศึกษา 
2564 ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลทดสอบความรู้ทางวิชาการได้ที่
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ เว็บไซต์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (http://www.bpk.ac.th/) 
 

10. การมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะแจ้งการมอบเกียรติ บัต รและโล่ประกาศเกียรติคุณ  ทาง เว็บไซต์  
http://www.bpk.ac.th/ 
 

11. รางวัลและสิทธิพิเศษท่ีได้รับ 
1. นั ก เรี ยน ท่ี สอบได้ คะแน นรวมสู ง สุ ด 5  ล ำดั บแรก  จะ ได้ รับก ารคั ด เลื อก เ ข้าศึกษาต่ อ ในระดั บ                              

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โควตาเงื่อนไขพิเศษ          
โดยไม่ต้องจ่ายเงินบำรงุการศึกษา ตลอด 3 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1.1 นักเรียนต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี   6  เท่านั้นถึงจะมีสิทธิในการรับการคัดเลือกหากเป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้ถือว่าสิทธิท่ีได้รับเป็นโมฆะ แต่มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรตามปกติ 
1.2 หากนักเรียนมีผลคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนย่อยรายวิชาตามลำดับ ดังนี้                    

1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาอังกฤษ  4. ภาษาไทย  5. สังคมศึกษาฯ 
           1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียนของนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมต้องไม่น้อยกว่า 

3.75 
2. นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรตามระดับคะแนนดังนี้ 

2.1 นักเรียนท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ข้ึนไป จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
2.2 นักเรียนท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
2.3 นักเรียนท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

3. นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด 5 ลำดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
4. โรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการและมาทดสอบสูงสุด 3 อันดับแรก   

จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

        
 
 
                                                                     (นายภัทร์พล  เกียรติจุฑามณี) 
       นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
 

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

