
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

____________________________________ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส สุจริต และมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ดังนี้ 

1. ข้อมูลนักเรียนที่รับสมัคร 
 1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 80 คน  จ านวน 2 ห้องเรียน  
 1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 120 คน จ านวน 3 ห้องเรียน 3 แผนการเรียน 

 1.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จ านวน 40 คน จ านวน 1 ห้องเรียน 
1.2.2 แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา จ านวน 40 คน จ านวน 1 ห้องเรียน 
1.2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา จ านวน 40 คน จ านวน 1 ห้องเรียน  
 

2. ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    ก าหนดการ รับสมัคร-สอบ-รายงานตัว-มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

รับสมัคร   
  สมัครด้วยตนเอง  ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์     ระหว่าง   วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 –15.00 น. 

สอบคัดเลือก (แบบปรนัย)    วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สอบการอ่าน-การเขียน (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ประกาศผลการสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  

 รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   
ช าระเงินบ ารุงการศึกษา/ค่าประกันชีวิต 1/2566 

     คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ   

              หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  
2. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปกติ 
3. ไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน 

     หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (ตามที่ก าหนด) 
2. ส าเนา ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 2 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  ของบิดาและมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
5. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  ของบิดาและมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
6. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป  
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–สกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)  

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00–12.00 น. 



3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    ก าหนดการ รับสมัคร-สอบ-รายงานตัว-มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

รับสมัคร 
    สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์      ระหว่าง วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 –15.00 น. 

สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)    วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ประกาศผลการสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  

 รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง   
ช าระเงินบ ารุงการศึกษา/ค่าประกันชีวิต 1/2566 

     คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 
   หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565   
2. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปกติ 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน 

     หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (ตามที่ก าหนด) 
2. ส าเนา ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 2 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  ของบิดาและมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 2 ชุด 
5. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  ของบิดาและมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
6. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป  
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–สกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)  
 

4. ข้อก าหนดอื่นๆ  
นักเรียนทุกคน ที่สมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ต้องผ่าน

กระบวนการทดสอบคัดเลือก ตามท่ีโรงเรียนก าหนด โดยต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ดังนี้ 
1. บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
2. ปากกา ยางลบ ดินสอ 
3. อาหารกลางวัน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 

       อนึ่ง หากนักเรียน ผู้ปกครอง  มีข้อสงสัย ให้ติดต่อ สอบถามขอรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานรับนักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เบอร์โทรศัพท์ 075-702363,  
082-4223245 ครูอนงค์นาถ ศรีเรือง www.facebook.com/sinpunkunnawitschool 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

(นางส าเนียง ไกรนรา) 
ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
 
 
 

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00–12.00 น. 

 



 
 

ปฏิทินก าหนดการรับสมัครนักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  อ าเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 
 
 

ระดับชั้น ม.1 

วัน เดือน ปี เวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 
11-15 มีนาคม 2566 09.00-15.00 น. รับสมัคร ห้องประชุมสมถวิล  
25 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. สอบคัดเลือก 

(แบบปรนัย 4 ตัวเลือก) 4 วิชา 
100 คะแนน คือ 
  1) คณิตศาสตร์     
  2) วิทยาศาสตร์    
  3) ภาษาไทย       
  4) ภาษาอังกฤษ   

อาคารเฟ่ืองฟ้า 

 09.00 – 12.00 น. สอบการอ่าน - การเขียน 
(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) 
50 คะแนน 
   -ภาษาไทย 25 คะแนน 
   -ภาษาอังกฤษ  25 คะแนน 

อาคารเฟ่ืองฟ้า (ม.1) 
 

29 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. ประกาศผล ใต้อาคารบานบุรี 
1 เมษายน 2566 09.00 – 12.00 น. - รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน 

- ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  
- ช าระเงินบ ารุงการศึกษา 1,000 
บาท 
- ค่าประกันชีวิต/ค่าประกัน
อุบัติเหตุ  150 บาท 

ใต้อาคารบานบุรี 

10 พ.ค.2566 09.00-16.00 น. นักเรียน ม.1 ปรับพื้นฐาน             
(จัดกลุ่มเวียน 4 ฐาน) 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 

ใต้อาคารบานบุรี 
 

15 พ.ค.2566  เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 15 พ.ค.2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ระดับชั้น ม.4 

วัน เดือน ปี เวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 
11-15 มีนาคม 2566 09.00-15.00 น. รับสมัคร ห้องประชุมสมถวิล  
25 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 

น. 
สอบคัดเลือก 
(แบบปรนัย 4 ตัวเลือก) 4 วิชา 
100 คะแนน คือ 
  1) คณิตศาสตร์     
  2) วิทยาศาสตร์    
  3) ภาษาไทย       
  4) ภาษาอังกฤษ   

อาคารพิกุล และ บานบุรี 

29 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 
น. 

ประกาศผล ใต้อาคารบานบุรี 

1 เมษายน 2566 09.00 – 12.00 
น. 

- รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน  
- ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  
- ช าระเงินบ ารุงการศึกษา  
  1,000 บาท 
- ค่าประกันชีวิต/ค่าประกัน 
  อุบัติเหตุ  150 บาท 

ใต้อาคารบานบุรี 

15 พฤษภาคม 2566  เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 15 พฤษภาคม 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 
13 ก.พ.-16 ก.พ. 2566 09.00-16.00 น. ออกแนะแนว ในและนอกเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือเข้า

เรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 
 

11 ก.พ.–15 ก.พ. 2566 08.30–16.30 น. รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ด้วยตนเอง ห้องสมถวิล 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 

25 มี.ค. 2566 09.00-12.00 น. นักเรียน ม.1, ม.4  สอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย 4 ตัวเลือก) 4 วิชา 100 คะแนน คือ 
  1) คณิตศาสตร์     
  2) วิทยาศาสตร์    
  3) ภาษาไทย       
  4) ภาษาอังกฤษ   

อาคารเฟ่ืองฟ้า 

09.00-12.00 น. นักเรียน ม.1 สอบการอ่าน-การเขียน 50 คะแนน 
   -ภาษาไทย 25 คะแนน 
   -ภาษาอังกฤษ  25 คะแนน  

อาคารเฟ่ืองฟ้า 

29 ม.ีค. 2566 09.00 น. ประกาศผล ม.1 , ม.4 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
1 เม.ย. 2566 09.00-12.00 น. นักเรียน ม.1 , ม.4 

- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  
- ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  
- ช าระเงินบ ารุงการศึกษา 1,000 บาท 
- ค่าประกันชีวิต/ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท 

 
ใต้อาคารบานบุรี 
 

10 พ.ค. 2566 09.00-16.00 น. นักเรียน ม.1 ปรับพื้นฐาน (จัดกลุ่มเวียน 4 ฐาน) 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 

ใต้อาคารบานบุรี 
 

15 พ.ค. 2566  เปิดภาคเรียนที่ 1/2566  

 


