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ประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
Talent Enrichment Program (TEP)
ปีการศึกษา ๒๕62
------------------------------------โรงเรี ย นบางปะกอกวิ ท ยาคม เขตราษฎร์ บู ร ณ ะ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1
เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน
พิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 จึงกําหนดรายละเอียดในการ
รับสมัครและคุณสมบัติ การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับจํานวน 216 คน (6 ห้องเรียน ห้องละ 36 คน) โดยวิธีการสอบคัดเลือก
กรอกใบสมัครที่ www.bpk.ac.th วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2562
ยื่นใบสมัคร วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น.
สอบ วันที่ 9 มีนาคม ๒๕62 เวลา 09.00 – 14.30 น.
วิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก (400 คะแนน)
1) วิชาคณิตศาสตร์
100 คะแนน
2) วิชาวิทยาศาสตร์
100 คะแนน
3) วิชาภาษาอังกฤษ
100 คะแนน
4) วิชาภาษาไทย
50 คะแนน
5) วิชาสังคมศึกษา
50 คะแนน
หมายเหตุ กรณีคนที่สอบได้ลําดับสุดท้ายที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนเรียงตามลําดับ ดังนี้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผล วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมและทางเว็บไซต์ www.bpk.ac.th
รายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.
(หากพ้นวันที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสาํ รองไว้มาทดแทนจนครบจํานวนรับ)
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คุณสมบัติผสู้ มัคร และเกณฑ์การพิจารณา
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61 หรือเทียบเท่า
๒) ไม่จํากัดอายุ
๓) เป็นโสด
๔) เกณฑ์ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
- ได้ระดับผลการเรียนเฉลีย่ รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือ ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปทุกรายวิชา
หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
1 แผ่น
2) สําเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 แผ่น
3) สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 แผ่น
4) สําเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 ชุด
5) สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 ชุด
6) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือเทียบเท่าหรือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6 ของชัน้ ป.4 และ ป.5) (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 แผ่น
7) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๓ รูป
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษฯ สามารถเข้าสอบห้องเรียนทั่วไปได้โดยทางโรงเรียน
จะทําการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับจํานวน 52 คน โดยวิธกี ารสอบคัดเลือก
กรอกใบสมัครที่ www.bpk.ac.th วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2562
ยื่นใบสมัคร วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐ - 16.30 น.
สอบ วันที่ 10 มีนาคม ๒๕62 เวลา 09.00 - 14.30 น.
วิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก (400 คะแนน)
1) วิชาคณิตศาสตร์
100 คะแนน
2) วิชาวิทยาศาสตร์
100 คะแนน
3) วิชาภาษาอังกฤษ
100 คะแนน
4) วิชาภาษาไทย
50 คะแนน
5) วิชาสังคมศึกษา
50 คะแนน
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หมายเหตุ กรณีคนที่สอบได้ลําดับสุดท้ายที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนเรียง
ตามลําดับ ดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผล วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมและทางเว็บไซต์ www.bpk.ac.th
รายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.
(หากพ้นวันทีก่ ําหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสํารองไว้มาทดแทนจนครบจํานวนรับ)
คุณสมบัติผสู้ มัคร และเกณฑ์การพิจารณา
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕61 หรือเทียบเท่า
๒) ไม่จํากัดอายุ
๓) เป็นโสด
๔) เกณฑ์ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
- ได้ระดับผลการเรียนเฉลีย่ รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน) เฉลีย่ ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือ
ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน) เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปทุกรายวิชา
หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
1 แผ่น
2) สําเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 แผ่น
3) สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 แผ่น
4) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือเทียบเท่าหรือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6 : 5 ภาคเรียน) (ให้นําตัวจริงมาแสดง)
1 แผ่น
5) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๓ รูป
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษนักเรียนต้องมาสมัครเข้าสอบห้องเรียนทัว่ ไปใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายวิเชียร ชุติมาสกุล)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

