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ประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขั นสูง จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
นักเรียนในเขต
นักเรียนนอกเขต
เงื่อนไขพิเศษ
พื้นที่บริการ
พื้นที่บริการ
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 50)
(ร้อยละ 50)
สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก
เงื่อนไข ความสามารถ รวม
(คน)
(คน)
พิเศษ
พิเศษ
(คน)
(คน)
(คน)
96
96
36
12
48

รวมทั้งหมด
(คน)
240

หมายเหตุ ทั้งนี้ การรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยนจำนวน
ได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน แต่ไม่เกิน 48 คนที่รับได้
ในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ
2. แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
จำนวน 10 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 400 คน รายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จำนวน 341 คน
2. นักเรียนทั่วไป
จำนวน 59 คน ดังนี้
จำนวน
เงื่อนไขพิเศษ
ที่รับ
(ร้อยละ 20)
รวม
แผนการเรียน
ทั้งหมด สอบคัดเลือก
เงื่อนไข ความสามารถ รวม ทั้งหมด
(คน)
(คน)
พิเศษ
พิเศษ
(คน) (คน)
(คน)
(คน)
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
17
13
59
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
41
33
9
3
12
คณิตศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่น
1
1
รวม
59
47
9
3
12
หมายเหตุ ทั้งนี้ การรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยน
จำนวนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
แต่ไม่เกิน 12 คนที่รับได้ในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ
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3. กำหนดการดำเนินงาน
ระดับ/รายการ

กรอกใบสมัคร
ทางเว็บไซต์
www.bpk.ac.th

วันรับสมัคร

สอบ
คัดเลือก

ประกาศผล
และรายงานตัว

มอบตัว

ม.1
ห้องเรียนปกติ
ม.1
(ความสามารถพิเศษ)
ม.4
ห้องเรียนปกติ
ม.4
(ความสามารถพิเศษ)

1 – 28
เม.ย. 2564
1 – 27
เม.ย. 2564
1 – 28
เม.ย. 2564
1 – 27
เม.ย. 2564

24 – 28
เม.ย. 2564
24 – 27
เม.ย. 2564
24 – 28
เม.ย. 2564
24 – 27
เม.ย. 2564

1 พ.ค.
2564
29 เม.ย.
2564
2 พ.ค.
2564
29 เม.ย.
2564

5 พ.ค.
2564
30 เม.ย.
2564
6 พ.ค.
2564
30 เม.ย.
2564

8 พ.ค.
2564
8 พ.ค.
2564
9 พ.ค.
2564
9 พ.ค.
2564

หมายเหตุ ใบสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถกรอกข้อมูลแล้วพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ www.bpk.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2) ไม่จำกัดอายุ
3) เป็นโสด
4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2) ไม่จำกัดอายุ
3) เป็นโสด
5. คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข 1)
5.1 ขั้นที่ 1 พิจารณาจากที่อยู่อาศัย
นักเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ที่เป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรณีมีปัญหา แต่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง โดยอาศัยอยู่จริงมาตั้งแต่
เกิดหรือ อยู่มานานกว่า 6 ปี ก็ให้มีสิทธิ์เสมอกับนักเรียนคุณสมบัติครบ
5.2 ขั้นที่ 2 พิจารณาจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
นักเรีย นต้องเรีย นอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตั้งแต่ช ั้น ป.1 – ป.6 โดยมีห นังสือรับรอง
จากโรงเรียนหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น สมุดพก ปพ.6 ที่มีข้อมูลผลการเรียนตั้งแต่ ป.1 - ป.6
6. หลักฐานการสมัคร
6.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) ใบสมัคร
1
แผ่น
2) สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
แผ่น
3) สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
แผ่น
4) สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
ชุด
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
ชุด
6) หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 1 แผ่น
7) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
3
รูป

3
6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1) ใบสมัคร
1
2) สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
3) ทะเบียนบ้านผู้สมัคร (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
4) สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
1
6) หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 1
7) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
3

แผ่น
แผ่น
แผ่น
ชุด
ชุด
แผ่น
รูป

7. เกณฑ์การคิดคะแนน
7.1 การจัดสอบของโรงเรียน
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก (500 คะแนน) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 100

1) วิชาคณิตศาสตร์
2) วิชาวิทยาศาสตร์
3) วิชาภาษาอังกฤษ
4) วิชาภาษาไทย
5) วิชาสังคมศึกษา

100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน

8. สาระสำคัญในการสอบ
8.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยมีระดับความยากง่าย
พอเหมาะสำหรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยมีระดับความยากง่าย
พอเหมาะสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
9.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
9.1.1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเปิดรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 จำนวน 12 คน
โดยวิธีการสอบคัดเลือก และคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
(สมัครได้คนละประเภทเท่านั้น) แยกตามความสามารถพิเศษดังนี้
**นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (เอแม็ทและหมากล้อม) 3 คน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๒. เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท หรือหมากล้อมและได้รับรางวัล ของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคม
ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และ ซูโดคุแห่งประเทศไทย , สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) และหน่วยงานอื่นๆ
3. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

4
หลักฐานแสดงความสามารถด้านเอแม็ท
1. แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้ ว ย ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว ถ้ ว ยรางวั ล เหรี ย ญรางวัล
เกียรติบัตร ใบรับรอง ภาพถ่าย ฯลฯ นำมาส่งในวันที่ 29 เมษายน 2564
2. คลิปแนะนำตนเองและนำเสนอความสามารถทางการเล่นเอแม็ทหรือหมากล้อม
ส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้านเอแม็ทและหมากล้อม จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจัดเรียงตามคะแนน และ
จำนวนที่รับได้
2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้านเอแม็ท หรือหมากล้อม ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ
จัดแข่งขันขึ้น
3. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือยินดีสนับสนุนให้นักเรียนที่ ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทางด้านความสามารถพิเศษด้านเอแม็ท และหมากล้อม ฝึกซ้อมทั้งในและนอกเวลา เป็นตัวแทน
การแข่งขันเอแม็ทหรือหมากล้อมของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ทหรือหมากล้อมกับหน่วยงานต่างๆ จัดแข่งขัน
ขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข
เกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ (เอแม็ทและหมากล้อม)
1. แฟ้มสะสมผลงาน 40 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
30 คะแนน
3. คลิปแนะนำตนเอง 30 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
**นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา(แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล) 4 คน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิ การ
หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬาแบดมินตัน(ชาย,หญิง) กีฬาวอลเลย์บอล(หญิง) กีฬาบาสเกตบอล
(หญิง) อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาวอลเลย์บอล หรือ กีฬาบาสเกตบอล ของหน่วยงานต่างๆ
เช่น กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สามาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
๔. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
หลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬา แบดมินตัน กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร
ใบรับรอง ภาพถ่าย ฯลฯ นำส่งในวันที่ 29 เมษายน 2564

5
เงื่อนไขอื่นๆ
1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาแบดมินตัน กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดย
จัดเรียงตามคะแนน และ จำนวนที่รับได้
2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาแบดมินตัน กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม
การแข่งขันในรายการต่างๆ ที่จัดแข่งขันขึ้น
เกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษด้านกีฬาแบดมินตัน กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล
1. แฟ้มสะสมผลงาน 50 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
50 คะแนน
รวม
100 คะแนน
**นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรีไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์, โขน
และการขับร้อง) 5 คน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2. เคยเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
3. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
หลักฐานแสดงความสามารถด้านศิลปะ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ใบแสดงผลการเรียน 6 ปีการศึกษา
ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร ภาพถ่าย ฯลฯ
2. คลิปแนะนำตนเองและนำเสนอความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ความยาวของแต่ละคลิปไม่เกิน
10 นาที (บันทึกภาพต่อเนื่องโดยไม่มีการตัดต่อคลิปวีดีโอ และไม่เกินเวลาที่กำหนด)
2.1 แสดงความสามารถในการออกแบบและการวาดเส้นหุ่นนิ่ง
จัดองค์ประกอบสิ่งของ ผัก ผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น แล้วแรเงาด้วยดินสอ EE บนกระดาษ 100
ปอนด์ ขนาด A3 (11.69”X16.54”) ส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27
เมษายน 2564
2.2 แสดงผลงานด้านศิลปะด้านการออกแบบ ระบายสี
วาดภาพระบายสี หัวข้อ “My life in Covid - 19” ออกแบบภาพและระบายสี โดยใช้สีตาม
ความถนัด บนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (11.69”X16.54”)
ส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
3. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่โรงเรียน ในวันที่ 29 เมษายน 2564

6
หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต และขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ใบแสดงผลการเรียน 6 ปีการศึกษา
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00) รูปภาพถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และรูปถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
หรือการประกวดแข่งขันทักษะทางดนตรี
2. คลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต
และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งความยาวของคลิปไม่เกิน 10 นาที (โดยไม่มีการตัดต่อคลิปวีดีโอ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ด้านดนตรีไทย
-เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายทุกประเภท เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี (ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่) อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้
บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบทเพลงหน้าทับปรบไก่ อัตราจังหวะ 3 ชั้น 1 บทเพลง
2.2 ด้านดนตรีสากล
-เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ในวงดนตรีสากล กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คีย์บอร์ด อัดคลิปวีดีโอแนะนำ
ตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบันไดเสียง
(Scale) C Major
-กลองชุด อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้
บทเพลงตามความถนัดที่มีจังหวะเร็ว 1 บทเพลง และบทเพลงตามความถนัดที่มีจังหวะช้า 1 เพลง
2.3 ด้านวงโยธวาทิต
-เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ในวงโยธวาทิต ประเภทเครื่องเป่า อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอ
ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบันไดเสียง (Scale) 1 บันไดเสียง
-กลองสแนร์ (Snare Drum) อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีโดยใช้บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบทเพลงจังหวะมาร์ช 1 บทเพลง
2.4 ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
-อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต้องใช้เพลง
ไทยลูกทุ่งแบบดั้งเดิมเท่านั้นในการขับร้อง (ไม่จำกัดเพลงช้าหรือเพลงเร็ว) จำนวน 1 บทเพลง
-เสียงดนตรีที่ใช้ในการขับร้องต้องตัด Guide Melody เรียบร้อยแล้ว
3. ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9
ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
4. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่โรงเรียน ในวันที่ 29 เมษายน 2564

7
หลักฐานแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และโขน
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ใบแสดงผลการเรียน 6 ปีการศึกษา
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00) รูปภาพถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดง หรือการประกวดแข่งขันต่างๆ
2. คลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือโขน ความ
ยาวของคลิปไม่เกิน 7 นาที (โดยไม่มีการตัดต่อคลิปวีดีโอ และไม่เกินเวลาที่กำหนด) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ด้านนาฏศิลป์ไทย
- ตัวพระ ตัวนาง และโขนพระ อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองต่อด้วยการรำ เพลงแม่บทเล็ก
2.2 ด้านโขน
- ตัวยักษ์
อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองต่อด้วยการรำ เพลงกราวใน (รำหัวแม่ท่ายักษ์)
- ตัวลิง
อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองต่อด้วยการรำ เพลงกราวนอก (รำท่า 1)
โดยส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
3. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่โรงเรียน ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
เงื่อนไขอื่นๆ
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางด้านความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจัดเรียงตามคะแนนและจำนวนที่ได้รับ
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางด้านความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะ ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่จัดขึ้น
3. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ทางด้านความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ฝึกซ้อมทั้งในและนอกเวลา เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปะของโรงเรียน
เข้าร่วมแข่งขันศิลปะกับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข
เกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรีไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์,โขนและ
การขับร้อง)
1. แฟ้มสะสมผลงาน 40 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
30 คะแนน
3. คลิปแนะนำตนเอง 30 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
9.1.2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเปิดรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 จำนวน 3 คน
โดยวิธีการสอบคัดเลือก และคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
(สมัครได้คนละประเภทเท่านั้น) แยกตามความสามารถพิเศษดังนี้
**นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (เอแม็ทและหมากล้อม) 1 คน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็น นักเรีย นที่ส ำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
๒. เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท หรือหมากล้อมและได้รับรางวัล ของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคม
ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และ ซูโดคุแห่งประเทศไทย , สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) และหน่วยงานอื่นๆ
3. ผู้สมัครต้องต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

8
หลักฐานแสดงความสามารถด้านเอแม็ท
1. แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติ
บัตร ใบรับรอง ภาพถ่าย ฯลฯ นำมาส่งในวันที่ 29 เมษายน 2564
2. คลิ ป แนะนำตนเองและนำเสนอความสามารถทางการเล่ น เอแม็ ท หรื อ หมากล้ อ ม
ส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้านเอแม็ทและหมากล้อม จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจัดเรียงตามคะแนน และ
จำนวนที่รับได้
2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้านเอแม็ท หรือหมากล้อม ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ จัด
แข่งขันขึ้น
3. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือยินดีสนับสนุนให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางด้านความสามารถพิเศษด้านเอแม็ท และหมากล้อม ฝึกซ้อมทั้งในและนอกเวลา เป็นตัวแทน
การแข่งขันเอแม็ทหรือหมากล้อมของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ทหรือหมากล้อมกับหน่วยงานต่างๆ จัดแข่งขัน
ขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข
เกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ (เอแม็ทและหมากล้อม)
1. แฟ้มสะสมผลงาน 40 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
30 คะแนน
3. คลิปแนะนำตนเอง 30 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
** นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา(บาสเกตบอล วอลเลย์บอล) 1 คน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็น นักเรีย นที่ส ำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความสามารถกีฬาวอลเลย์บอล(หญิง) กีฬาบาสเกตบอล(หญิง) อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าวอลเลย์ บ อล หรื อ กี ฬ าบาสเกตบอล ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
เช่น กรมพลศึกษา สามาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ
๔. ผู้สมัครต้องต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
หลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล
แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร
ใบรับรอง ภาพถ่าย ฯลฯ นำมาส่งในวันที่ 29 เมษายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้าน กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจัดเรียงตาม
คะแนน และ จำนวนที่รับได้
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2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทางด้านความสามารถพิเศษ
ด้าน กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ ทีจ่ ัดแข่งขันขึ้น
เกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษด้านกีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล
1. แฟ้มสะสมผลงาน 50 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
50 คะแนน
รวม
100 คะแนน
**นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรีไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์, โขน
และการขับร้อง) 1 คน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2. เคยเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
3. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
หลักฐานแสดงความสามารถด้านศิลปะ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติ
บัตร ใบรับรอง ภาพถ่าย ฯลฯ
2. คลิปแนะนำตนเองและนำเสนอความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ความยาวของแต่ละคลิปไม่เกิน
10 นาที (บันทึกภาพต่อเนื่องโดยไม่มีการตัดต่อคลิปวีดีโอ และไม่เกินเวลาที่กำหนด)
2.1 แสดงความสามารถในการออกแบบและการวาดเส้นหุ่นนิ่ง
จัดองค์ประกอบสิ่งของ ผัก ผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น แล้วแรเงาด้วยดินสอ EE บน
กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (11.69”X16.54”) ส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9
ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
2.2 แสดงผลงานด้านศิลปะด้านการออกแบบ ระบายสี
วาดภาพระบายสี หัวข้อ “My life in Covid - 19” ออกแบบภาพและระบายสี
โดยใช้สีตามความถนัด บนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (11.69”X16.54”) ส่งคลิปได้ที่
https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
3. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่โรงเรียน ในวันที่ 29 เมษายน 2564
หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portforio) ประกอบด้ว ย ประวัติส ่ว นตัว ใบแสดงผลการเรี ยน 6 ภาคเรี ย น
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00) รูปภาพถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และรูปถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
หรือการประกวดแข่งขันทักษะทางดนตรี
2. คลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถพิเศษทางด้า นดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต
และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งความยาวของคลิปไม่เกิน 10 นาที (โดยไม่มีการตัดต่อคลิปวีดีโอ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ด้านดนตรีไทย
-เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายทุกประเภท เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี (ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่) อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้
บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบทเพลงหน้าทับปรบไก่ อัตราจังหวะ 3 ชั้น 1 บทเพลง
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2.2 ด้านดนตรีสากล
-เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ในวงดนตรีสากล กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คีย์บอร์ด อัดคลิปวีดีโอ
แนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบันได
เสียง(Scale) C Major
-กลองชุด อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดย
ใช้ บทเพลงตามความถนัดที่มีจังหวะเร็ว 1 บทเพลง และบทเพลงตามความถนัดที่มีจังหวะช้า 1 เพลง
2.3 ด้านวงโยธวาทิต
-เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ในวงโยธวาทิต ประเภทเครื่องเป่า อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และ
นำเสนอความสามารถปฏิ บ ั ต ิ เ ครื ่ อ งดนตรี โ ดยใช้ บ ทเพลงตามความถนั ด 1 บทเพลง และบั น ไดเสี ย ง
(Scale) 1 บันไดเสียง
-กลองสแนร์ (Snare Drum) อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยใช้บทเพลงตามความถนัด 1 บทเพลง และบทเพลงจังหวะมาร์ช 1 บทเพลง
2.4 ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
-อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต้อง
ใช้เพลงไทยลูกทุ่งแบบดั้งเดิมเท่านั้นในการขับร้อง (ไม่จำกัดเพลงช้าหรือเพลงเร็ว) จำนวน 1 บทเพลง
-เสียงดนตรีที่ใช้ในการขับร้องต้องตัด Guide Melody เรียบร้อยแล้ว
1. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่โรงเรียน ในวันที่ 29 เมษายน 2564
2. ผู้สมัครต้องส่งคลิป โดยส่งคลิปได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
หลักฐานแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และโขน
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้ว ย ประวัติส่วนตัว ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00) รูปภาพถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดง หรือการประกวดแข่งขันต่างๆ
2. คลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และนำเสนอความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือโขน ความยาว
ของคลิปไม่เกิน 7 นาที (โดยไม่มีการตัดต่อคลิปวีดีโอ และไม่เกินเวลาที่กำหนด) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ด้านนาฏศิลป์ไทย
- ตัวพระ ตัวนาง และโขนพระ อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองต่อด้วยการรำ เพลงแม่บทเล็ก
2.2 ด้านโขน
- ตัวยักษ์
อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองต่อด้วยการรำ เพลงกราวใน (รำหัวแม่ท่ายักษ์)
- ตัวลิง
อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองต่อด้วยการรำ เพลงกราวนอก (รำท่า 1)
โดยส่งคลิปวีดีโอได้ที่ https://forms.gle/oK4k1FijPq7qYdjR9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
3. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน ในวันที่ 29 เมษายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางด้านความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจัดเรียงตามคะแนนและจำนวนที่ได้รับ
2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางด้านความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่จัดขึ้น
3. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทางด้านความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ฝึกซ้อมทั้งในและนอกเวลา เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปะของโรงเรียน
เข้าร่วมแข่งขันศิลปะกับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข

11
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาความสามารถพิ เ ศษด้ า นศิ ล ปะ (ทั ศ นศิ ล ป์ , ดนตรี ไ ทย,ดนตรี ส ากล,นาฏศิ ล ป์ , โขน
และการขับร้อง)
1. แฟ้มสะสมผลงาน 40 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
30 คะแนน
3. คลิปแนะนำตนเอง 30 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
9.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
เกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมา ก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
5. นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 – 5 ของการจัดสอบโครงการ Pre-BPK2564
ของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
10. เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับนักเรียน
10.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 3 คือ สมัคร สอบคัดเลือก
รายงานตัว และ มอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์
10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสารใด ๆ
เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร จะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคมโดยทันที
10.3 กรณีคะแนนสอบเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาตามลำดับต่อไปนี้ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากลำดับ
ที่สมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

(นายวิเชียร ชุติมาสกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
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เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564
1. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1 ขั้นที่ 1 พิจารณาจากที่อยู่อาศัย
นั ก เรี ย นมี ท ะเบี ย นบ้า นในเขตพื้ น ที่ บริ ก ารของโรงเรีย น โดยอาศั ย อยู ่ ก ั บบิด า มารดา หรื อ
ผู้ปกครอง ที่เป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ.2564 กรณีมีปัญหา แต่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง โดยอาศัยอยู่จริง
มาตั้งแต่เกิดหรือ อยู่มานานกว่า 6 ปี ก็ ให้มีสิทธิ์เสมอกับนักเรียนคุณสมบัติครบ
1.2 ขั้นที่ 2 พิจารณาจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
นักเรียนต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน
เช่น หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น สมุดพก ปพ.6 ที่มีข้อมูลผลการเรียนตั้งแต่
ป.1 - ป.6
-------------------------------------------------------------------------------2. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
2.1 แขวงบางปะกอก
2.2 แขวงราษฎร์บูรณะ
3. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3.1 โรงเรียนปัญญาศักดิ์
3.2 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
3.3 โรงเรียนวัดบางปะกอก
3.4 โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
3.5 โรงเรียนวัดสน
3.6 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
3.7 โรงเรียนวัดสารอด
3.8 โรงเรียนแจงร้อน
3.9 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
3.10 โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
3.11 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
3.12 โรงเรียนเมตตาวิทยา

