
 
 

ระเบียบการเข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre-P.K. ระดับชั้น ม.1  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561    โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

************************* 

 ด้วยโรงเรียนภูเขียว จะด ำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน “โครงกำรทดสอบ Pre-P.K. ระดับชั้น ม.1” ครั้งที่ 6 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยจัดสอบเป็นประเภทบุคคล โดยเริ่มรับสมัครในวันที่   13 ธันวำคม 2561 –            
10 มกรำคม 2562 จะจัดสอบในวันอำทิตย์ที่ 13  มกรำคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
ตำมรำยละเอียดดังนี้   
ระเบียบและวิธีการ 
1. การรับสมัครสอบแข่งขัน 

1.1 รับสมัครสอบเป็นรำยบุคคล โดยนักเรียนสำมำรถสมัครสอบได้ ในระดับช่วงชั้นที่ไม่สูงกว่ำระดับช่วง                             
           ชั้นที่ก ำลังศึกษำอยู่ 
      1.2 ระดับชั้นที่เปิดสอบ 
    Pre-P.K.-ม.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครคือนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือต่ ำกว่ำ  
2. ข้อสอบ 
 เนื้อหำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
 มี 5 วิชำคือ ภำษำไทย ,คณิตศำสตร์ ,วิทยำศำสตร์ , สังคมศึกษำ , ภำษำอังกฤษ  
3. เกณฑ์การตัดสิน จะถือเอำผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ในกรณีที่ได้รับคะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำจำกคะแนนสอบ 
    วิชำคณิตศำสตร์ , วิทยำศำสตร์ , ภำษำไทย , สังคมศึกษำฯ , ภำษำอังกฤษ ที่สูงกว่ำ หำกคะแนนยังเท่ำกัน  
    อีกจะแบ่งรำงวัลออกเป็นส่วน โดยทุกคนจะได้รับเท่ำกันทั้งนี้ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การสมัครสอบ และค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท นักเรียนที่มีควำมประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบ 
      ดังต่อไปนี้  
       3.1 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครและค่ำสมัครสอบได้ในวันเวลำรำชกำรทุกวัน ที่  ส ำนักงำนกลุ่มบริหำร 
            วิชำกำรและหลักสูตร อำคำร 2 โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในระหว่ำงวันที่ 13 ธันวำคม 2561     
            ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2562  ในวันและเวลำรำชกำร 

 3.2 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและเงินค่ำสมัคร ส่ง ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและหลักสูตร โรงเรียน         
ภูเขียว ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคม 2561 – 10 มกรำคม 2562 ในวันและเวลำรำชกำร 

            
 
 



5. วัน เวลา และสถานที่ท าการสอบแข่งขัน 
 สอบวันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 – 16.00 น.  ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
 สิ่งที่จะต้องน ำมำในวันสอบ บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ , ดินสอด ำ (ควำมเข้ม 2B ขึ้นไป) , ยำงลบ , 
 ปำกกำสีน้ ำเงิน และให้นักเรียนที่สมัครสอบมำถึงสถำนที่สอบก่อนเวลำสอบ 30 นำที เพ่ือรับฟังค ำชี้แจง 
6. รางวัลการสอบแข่งขัน Pre-P.K. ม.1  
 6.1 รำงวัลชนะเลิศและต้องมีผลคะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
   นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ  3,000 บำท    พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
   นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ  1,500  บำท    พร้อมเกียรติบัตร 
 6.3 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
   นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ  1,000 บำท    พร้อมเกียรติบัตร 
 6.4 รำงวัลชมเชย  จ ำนวน 5 รำงวัล นักเรียนจะได้รับทุนกำรศึกษำ 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
7. การประกาศผล 
    ประกำศผลกำรสอบในวันที่  15  มกรำคม 2562  ณ โรงเรียนภูเขียว และท่ีเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว  
     www.phukhieo.ac.th 

8.การมอบรางวัล   
     พิธีมอบรำงวัลเฉพำะนักเรียนที่ได้รับรำงวัลในข้อที่ 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4  เท่ำนั้นโดยจัดที่โรงเรียนภูเขียว  
     บริเวณ อำคำรโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันที่ 22 มกรำคม 2562 
      เวลำ 08.30 น.   (นักเรียนที่ได้รับรำงวัล  ต้องมำรำยงำนตัวก่อนเวลำ 07.30 น.) 
 
      
      

 
 
    
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินโครงการ Pre – P.K. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนภูเขียว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
☺ 

 

ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
1 ประชำสัมพันธ์โครงกำร 13 ธ.ค. 61 
2 รับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 13 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62  
3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 ม.ค. 62 
4 สอบวัดควำมรู้ 13 ม.ค. 62 
5 ประกำศผลกำรสอบ 15 ม.ค. 62 
6 มอบรำงวัลและเกียรติบัตร 22 ม.ค. 62 
7 สรุปโครงกำร 1 ก.พ. 62 

 
 


