
 
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

เรื่อง  โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK) 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 
  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มีอัตรา 
การแข่งขันสูงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ 6 ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
ปีการศึกษา 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมและโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจึงจัด
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ขึ้น โดยมุ่งหวัง 
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง และเร่งพัฒนาตนเองให้พร้อมในการสอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ต่อไป อีกทั้ง การทดสอบครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้เตรียมตัวและทบทวน
ความรู้ให้พร้อม ต่อการสอบ O-net อีกด้วย รายละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 
1.2 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

 
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 5 - 14 มกราคม พ.ศ. 2562 http://www.bpk.ac.th/ 
2. ยื่นใบสมัคร 11 - 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

http://www.bpk.ac.th/ 
4. วันสอบ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
5. วันประกาศผลสอบ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 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  เว็บไซต:์ http://www.bpk.ac.th/  
Email : bangpakok2492@gmail.com 
 



4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 200 บาท โดยช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในวันที่ยื่นใบสมัคร คือ วันที่  11 – 14  มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
  
5. หลักฐานในการสมัคร 

5.1 ใบสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพ่ือเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK) 
5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 200 บาท 
5.3 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรเข้าห้องสอบ 2 รูป) 
5.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลทางการศึกษา (ปพ.7) หรือ แบบรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
 
6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 

6.1 นักเรียนที่มีความประสงค์ในการสมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK กรอกใบสมัครในเว็บไซต์
โรงเรียนเท่านั้น (http://www.bpk.ac.th) ไดต้ั้งแต่วันที่ 5 – 14 มกราคม พ.ศ. 2562 และปริ้นใบสมัคร 

6.2 นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียม 
การสมัคร ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันที่ 11 – 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.                
(แต่งกายดว้ยชุดนักเรียน) 

6.3 ฝ่ ายแนะแนวในโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครของนักเรียน  
และค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ หรือตัวแทนครู ใน โรงเรียนหรือผู้ ปกครองนักเรียนน ามาสมัคร  
ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันที่ 11 – 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
7. ก าหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK 
วันสอบ วันอาทิตย ์ที ่20 มกราคม พ.ศ. 2562 

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

การเรียนรู้พ้ืนฐาน 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. การแต่งกายและหลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 

1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
2. บัตรเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่ทางหน่วยราชการออกให้

แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ 
3. ดินสอ 2B และยางลบ  
4. ปากกาสีด าหรือสีน้ าเงิน  
5. นักเรียนคนใดเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
6. นักเรียนทุกคนต้องท าข้อสอบจนหมดเวลาสอบ  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
7. หากพบการทุจริตในวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการสอบจะไม่แสดงผลการสอบทุกวิชา 
8. ห้ามใช้น ้ายาลบค้าผิดในกระดาษค้าตอบโดยเด็ดขาด 

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


  
9. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK ประจ าปีการศึกษา 
2562 ภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลทดสอบความรู้ทางวิชาการได้
ที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ เว็บไซตโ์รงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (http://www.bpk.ac.th/) 
 
10. การมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะแจ้งการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ทาง เว็บไซต์ 
http://www.bpk.ac.th/ 
 
11. รางวัลและสิทธิพิเศษที่ได้รับ 

1. นักเรียนที่ สอบได้คะแนนรวมสูงสุด 5 ล าดับแรก จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โควตาเงื่อนไขพิเศษ  
โดยไม่ต้องจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา ตลอด 3 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.1 นักเรียนต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้นถึงจะมีสิทธิในการรับการคัดเลือก หากเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ถือว่าสิทธิที่ได้รับเป็นโมฆะ แต่มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรตามปกติ 

1.2 หากนักเรียนมีผลคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนย่อยรายวิชาตามล าดับดังนี้ 1. คณิตศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาอังกฤษ 4.ภาษาไทย และ 5.สังคมศึกษาฯ 

1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะต้อง 
ไม่น้อยกว่า 3.75 

2. นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรตามระดับคะแนนดังนี้ 
2.1 นักเรยีนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
2.2 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
2.3 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

3. นักเรียนที่มคีะแนนรวมสูงสุด 5 ล าดับแรก จะไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
4. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการและมาทดสอบสูงสุด 3 อันดับแรก 

จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
        
 
 
                                                                     (นายภัทร์พล  เกียรติจุฑามณี) 
       นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
 

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

