
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

เรื่อง  การทดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-test PKW) ประจ าปีการศึกษา 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1           
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงจัดให้มีการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
ภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
1. คุณสมบัติ - ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 
2. ขั้นตอนการสมัคร 1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th 

2. เข้าระบบสมัครสอบ 
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในระบบสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2560 
4. น าใบสมัครไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต หมายเลขบัญชี 805-0-76562-8 
ชื่อบัญชี “โครงการทดสอบความรู้ Pre–test โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” เป็นเงิน 200 บาท 
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. 
5. ตรวจสอบรายชื่อ  พิ มพ์บัตรประจ าตั วผู้ เข้ าสอบ  และสถานที่ สอบผ่าน เว็บ ไซต์ 
www.pkw.ac.th ได้ในวันที่ 20–22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (หากไม่สามารถพิมพ์ได้ กรุณา
ติดต่อ ครูชนะภัย ชลธาร หมายเลขโทร 089-7285886) 

3. วันสมัคร - ระหว่างวันที่ 12–16 ธันวาคม 2560 
4. วิชาที่สอบ - วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษาฯ 
5. เนื้อหาที่สอบ - วิชาคณิตศาสตร์ จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ สมการและ

การแก้สมการ ตัวประกอบของจ านวนนับ มุมและส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน ทิศและแผนผัง 
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ทศนิยม การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม การหารทศนิยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม บทประยุกต์ รูปเรขาคณิตสามมิติ และ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
 

- วิชาวิทยาศาสตร์ การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วัสดุและสมบัติของวัสดุ แรงและความดัน   
เสียงกับการได้ยิน น้ า ฟ้า และดวงดาว ร่างกายมนุษย์ การด ารงชีวิตของสัตว์ สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจ าวัน วงจรไฟฟ้า ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ 
 

- วิชาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างทางภาษา บทสนทนาและบทอ่าน 
- วิชาภาษาไทย การสะกดค า ส านวน ราชาศัพท์ ค าต่างประเทศในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่
ของค า ประโยค เรียงความ อ่านจับใจความ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
 

- วิชาสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา กฎหมาย เหตุการณ์ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐบาล บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค หน่วยเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองของกลุ่มอาเซียน เครื่องมือทางการภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

http://www.pkw.ac.th/


 

เอกสารที่ใช้ในการเข้าห้องสอบในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย ใบสมัครสอบ/บัตรประชาชน/บัตร
นักเรียน และหลักฐานการช าระเงิน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  2560 
 

  ลงชื่อ 
     (นางเนตรชนก  ทัศนกมล) 
      รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 
 

ตารางสอบ Pre – test PKW 
สอบวันเสาร์ที ่ 23  ธันวาคม  2560 

 

เวลา วิชา นาที คะแนน 
09.00 – 10.30 คณิตศาสตร์ 90 40 
10.30 – 12.00 วิทยาศาสตร์ 90 40 
12.00 – 13.00 พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา 120 120 

หมายเหตุ : ฟังสัญญาณเวลาจากกองกลางและไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบในระหว่างวิชา 
 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
08.00 น. นักเรียนทุกคนเข้าแถวเพ่ือเตรียมเคารพธงชาติ และฟังค าชี้แจง 
08.30 น. ครพูานักเรียนเข้าห้องสอบ 
08.48 น. ครูชี้แจงการท าข้อสอบ 
09.00 น. เริ่มท าข้อสอบ 
หมายเหตุ :  ในกรณีทีน่ักเรียนลืมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ติดต่อที่กองกลาง ห้องชงโค อาคาร 1 
 

ติดตอ่สอบถาม ได้ที่งานวิชาการ 076-212075 ต่อ 108, 098-6702199 (ในเวลาราชการ) 
 


