
 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 ปีการศึกษา 2566    

 
 

เพื ่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที ่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน 
ที่ม ีความบริส ุทธ ิ ์  ย ุต ิธรรม เป ็นธรรม เสมอภาค โปร ่งใส และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล  สอดคล้องตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54  ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔6  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา  
ขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/๒๕60  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนเพื ่อโอกาสในการเข้าเร ียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ  
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  
เป็นองค์ประกอบหนึ ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู ้เร ียนที ่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที ่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒                       
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วย 
การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566  
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ในคราว
ประชุมครั้งที ่ 1 เมื ่อวันที่ 9 มกราคม 2566 จึงกำหนดการรับนักเรียน ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีหลักการดังนี้  
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1. หลักการ 
1.1 การดำเนินการรับนักเร ียนอย่างปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธ ีการรับนักเร ียน 

ที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
1.2 การมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล     

  1.3 การสร้างโอกาสที ่เป็นธรรม เพื ่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด 
และความสนใจ ของแต่ละบุคคล   

  1.4  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื ่อสำคัญ เพื ่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียน  
โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  1.5 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้ 
สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
การดำเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้  

เพื่อให้การรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54  
    2.1 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1.1  รับทราบประกาศเขตพ้ืนที่บริการและแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน  
   2.1.2 ให้คำปรึกษาการรับนักเร ียนของโรงเร ียน ในปีการศึกษา 2566  
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

    2.2 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
     2.2.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน                  

ของโรงเรียน เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     2.2.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
     2.2.3 กำหนดมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน  

เป็นไปด้วยความสุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
     2.2.4 ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566  

ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ 

    2.3 บทบาทของโรงเรียน 
    2.3.1  เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม

ของบริบทแต่ละพื้นที่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
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     2.3.2 จัดทำแผนการร ับนักเร ียนให้สอดคล้องตามแผนชั ้นเร ียนเต ็มรูป  
ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื ้นที ่บริการต่อนอกเขตพื ้นที ่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษและ 
เงื ่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง  
เพื ่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ  

     2.3.3 นำเสนอการประกาศเขตพื ้นท ี ่บร ิการและแผนการร ับน ักเร ียน 
ของโรงเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

     2.3.4 จัดทำประกาศและดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2566 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไว้ใน
ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

     2.3.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง
และประชาชน  

     2.3.6 อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประสานสถานศึกษาอื่น เพื่อดำเนินการ
รับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม  

     2.3.7 ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

     2.3.8 ประกาศผลการรับนักเร ียนของโรงเร ียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2.3.9 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบ 
การตัดสินใจ  

     2.3.10 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง    

     2.3.11 ดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต มีความบริสุทธิ ์ ยุติธรรม  
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล ทั ้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

 

 

   3.  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   3.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ 
        3.1.1 แผนการรับ จำนวน 132 คน  
                       3.1.1.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)       จำนวน  60 คน 
      3.1.1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP)       จำนวน   72 คน 

3.1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
                         3.1.2.1 นักเรียนโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
       3.1.2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
หรือเทียบเท่า 
       3.1.2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 
       3.1.2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
       3.1.2.1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
      3.1.2.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ              
ด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
       3.1.2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือ
เทียบเท่า 
       3.1.2.2.2 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
       3.1.2.2.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
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        3.1.3 ปฏิทินการรับนักเรียน 
 

ระดับชั้น/ 
วิธีการรับ 

รับคู่มือสมัคร รับสมัคร 
สอบ/

คัดเลือก 
ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ (โครงการ EP และ SMGP) 

วิธีการรับ 
สอบคัดเลือก 

11-18 ก.พ. 66  14-18 ก.พ. 66 

4 มี.ค. 66  
(สอบวัดความรู้) 
25 มี.ค. 66  

 (สอบแยก
ห้องเรียน) 

ภายใน 
11 ม.ีค. 66  

 
11 ม.ีค. 66   

 
1 เม..ย. 66   

 

3.1.4 การสมัคร    
                       นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (EP) และ นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 3.1.4.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
 วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ ์2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

และ 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

 3.1.4.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทาง

ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 
เท่านั้น  

3.1.5 หลักฐานการสมัคร 
           3.1.5.1 นักเรียนโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
     3.1.5.1.1 สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พร้อมรับรองสำเนา) แนบ File ในระบบรับสมัครออนไลน์     
      3.1.5.1.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายหน้า
ตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน)  
ติดลงบนใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์    
     3.1.5.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP)  
      3.1.5.2.1 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  
ติดลงบนใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์   
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            3.1.6 วิธีการคัดเลอืก 
                        ใช้วธิีการสอบคัดเลือก ร้อยละ 100 

3.1.7 การสอบและหลักฐานที่ต้องนำมาวันสอบ 
          นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                 

เป็นภาษาอังกฤษ (EP) และนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) 

 สอบวัดความรู้     วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566  
 สอบวัดระดับความรู้  
 (สอบแยกห้องเรียน)    วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 

(**นักเรียนทุกคนที่ได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 1.8 จะต้องมาสอบวัดระดับความรู้(สอบแยกห้องเรียน)  
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ) 

 สถานที่สอบ     โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
              ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขที่นั่งสอบ บนใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ 
ที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์ และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
www.kanlayanee.ac.th  
      หลักฐานการเข้าสอบ   

    1. ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ ที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ 
และ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
 

3.1.8 ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (EP) 
 

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช (โดม 100 ปี) 
เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 120 150 
11.05 – 12.05 น. วิทยาศาสตร์ 60 50 
12.05 – 13.00 น. พัก 
13.00 – 14.00 น. คณิตศาสตร์ 60 50 
14.00 – 15.00 น. ภาษาไทย 60 50 

รวม 300 
- วิชาที่สอบได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เป็นไปตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
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ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 10.30 น. วิทยาศาสตร์ 90 100 

10.40 - 12.10 น. ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา 90 100 

12.10 – 13.10 
น. 

พัก 

13.10 - 14.40 น. คณิตศาสตร์ 90 100 
รวม 300 

  

- วิชาที่สอบได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 

3.1.9 การประกาศผลสอบ    
                        ประกาศผลภายในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  www.kanlayanee.ac.th. 

    3.1.9.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 

    การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
    3.1.9.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีเท่ากันให้ดูผลคะแนนตามข้อ 

3.1.9.1.2) 
    3.1.9.1.2 คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา

วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย ตามลำดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา ตามข้อ 3.1.9.1.3) 
    3.1.9.1.3 เลขที่ลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
 

    3.1.9.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพเิศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณติศาสตร์ (SMGP) 

    การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
    3.1.9.2.1 คะแนนรวมทุกวิชา (หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 

3.1.9.2.2) 
    3.1.9.2.2 คะแนนรวมวิชาวทิยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ (กรณีคะแนน

เท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 3.1.9.2.3) 
    3.1.9.2.3 เลขที่ลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
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3.1.10 การรายงานตัวและมอบตัว 
           3.1.10.1 การรายงานตัวนักเรียนโครงการจดัการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
    ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือ

ผู้ปกครอง ในวันเสาร ์ที่ 11 มนีาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงอาหารโครงการ EP อาคาร 2 ชัน้ 1 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
หมายเหตุ : 1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้ 

 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตาม 
ประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 13.00น.  
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

    3.1.10.2 การรายงานตัวนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียน 
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
    ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคาร 3 ชั้น 2)                             
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
หมายเหตุ :  1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆไม่ได้ 

2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตาม
ประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู ้ที ่สอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 
13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  

   3.1.10.3 วันมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว นักเรียนโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และ นักเรียนโครงการ
พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) ทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว ในวันเสาร์ที่  1 เมษายน 
2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียน
ขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็น
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 

 เมือ่ผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียน 
และห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียนในทุกกรณี 
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หลักฐานการมอบตัว  
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(EP) และ นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
1.10.1 ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1  ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแล้วคืน) 
1.10.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของนักเรียน  บิดา  มารดา และหรือผู้ปกครอง พร้อม

สำเนา อย่างละ 1 ฉบับ โดยชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1:ป.  และสำเนา
ทะเบียนบ้านต้องตรงกัน  (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 

1.10.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ                
ของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ 
ระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน  ด้าน
การเงิน และความประพฤติของนักเรียนได้) 

1.10.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือ
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป 
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ทั้งนี้การนำส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัว ผู้มอบตัวต้องตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องของหลักฐานเอกสาร หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็น
โมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 

3.1.11 อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการชำระเงิน  
ห้องเรียนพิเศษ English Program : EP 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 

โครงการพิเศษตามหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 27,800.00 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000.00 บาท 
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ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 8,800.00 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 11,000.00 บาท 
 

   3.2 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 
        3.2.1 แผนการรับ จำนวน 360 คน  

         3.2.1.1 นักเรียนสอบคัดเลือก    จำนวน  306 คน 
         3.2.1.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ   จำนวน    14 คน 

     - ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์       จำนวน 1 คน 
     - ความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก       จำนวน 1 คน 
     - ความสามารถพิเศษด้านต่อคำศัพท์ภาษาไทย   จำนวน 1 คน 
     - ความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล       จำนวน 2 คน 
       - ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย       จำนวน 1 คน 
     - ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์        จำนวน 3 คน 
     - ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา        จำนวน 2 คน 
     - ความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล       จำนวน 3 คน 

            3.2.1.๓ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน    40 คน 
 

        3.2.2 สัดส่วนการรับนักเรียน 
         3.2.2.1 นักเรียนสอบคัดเลือก   จำนวน  306 คน ร้อยละ 85 
       3.2.2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษและ    

             นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน    54 คน ร้อยละ 15 
 

3.2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร                           

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6                      
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551            
ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

 2. ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
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3.2.4 ปฏิทินการรับนักเรียน  
            

ระดับ/ชั้น รับคู่มือสมัคร รับสมัคร สอบ/คัดเลือก 
ประกาศ

ผล 
รายงาน

ตัว 
มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือก 9-15  มี.ค. 66 11- 15  มี.ค. 66 25-มี.ค.-66 29-มี.ค.-66 29-มี.ค.-66 1-เม.ย.-66 

ความสามารถ
พิเศษ 

9-12  มี.ค. 66 11 -12  มี.ค. 66 15-มี.ค.-66 16-มี.ค.-66 16-มี.ค.-66 1-เม.ย.-66 

เงื่อนไขพิเศษ 9-15  มี.ค. 66 11- 15  มี.ค. 66 25-มี.ค.-66 29-มี.ค.-66 29-มี.ค.-66 1-เม.ย.-66 

    

3.2.5 การสมัคร 
                       3.2.5.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  
             วันรับคู่มือการสมัคร 

 วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
        ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทาง
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 11 
มีนาคม 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 
            3.2.5.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 
ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
      วันรับคู่มือการสมัคร 

 วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
        ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทาง
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 11 
มีนาคม 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

นักเรียนที่ต้องการสมัครเงื ่อนไขพิเศษ ให้บันทึกข้อมูลการสมัครด้วย
ตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. เท่านั้น 
และให้นำสำเนาใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื ่นสมัครได้                         
ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 
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3.2.6 หลักฐานการสมัคร 
ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และ  

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(กรณีประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มีหลักฐาน แบบคำร้องขอพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัคร ประเภท เงื่อนไขพิเศษ) 
 3.2.7 วิธีการคัดเลอืก 

1. นักเรียนสอบคัดเลือก  จำนวน  306 คน 
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 
100 

2. นักเรียนความสามารถพิเศษ  จำนวน    14 คน 
ประเมินศักยภาพผู้สมัคร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด       ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 
และประกาศผลผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด           ในวนัพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 

3. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  จำนวน    40 คน 
เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2565 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  คือ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น

พิเศษ 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
5. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของบุคคล หรือ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน ที่ให้การ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.2.8 การสอบและหลักฐานที่ต้องนำมาวันสอบ 
1. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

สอบประเมินศักยภาพผู้สมัคร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด     ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 
และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษตามประกาศของโรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช  ในวันพฤหัสบดี
ที่ 16 มีนาคม 2566 ต้องมา สอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 

หากไม่มาสอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566ถือว่า สละสิทธิ์ การ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

หลักฐานการเข้าสอบ ประกอบด้วย 
(1) ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ 

และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงาน

ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
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     2.ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช          

    หลักฐานการเข้าสอบ ประกอบด้วย  
(1) ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ ที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ 

และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงาน

ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
     หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) และ (๒) ไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบ 

3.2.9 ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
              วันเสาร์ที่  25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา  08.40 น. – 12.10 น. 
ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

 

เนื้อหาที่สอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6             
ในรายวิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  
 

3.2.10 การประกาศผลสอบ 
                         1. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

ประกาศผล ภายในวันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  2566  ผ่านทาง www.kanlayanee.ac.th. 
      2.ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

ประกาศผล ภายในวันพุธที่  29  มีนาคม  2566  ผ่านทาง www.kanlayanee.ac.th. 
  โดย การจัดลำดับในการคัดเลือกเข้าเรียน 

    2.1 ใช้คะแนนรวมจาก มากไปหาน้อย 
    2.2 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้คะแนนวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ  ตามลำดับ 
 
 
 
 
 

เวลาสอบ วิชา คะแนน นาท ี
07.30 น.-08.30 น. ผู้เข้าสอบพักคอย ยืนยันตัวตนและ                      

ขึ้นห้องสอบ 
60 

08.40 น.- 09.20 น. คณิตศาสตร์ 50 40 
09.20 น.-10.00 น. สังคมศึกษา 50 40 
10.00 น.-10.40 น. วิทยาศาสตร์ 50 40 
10.40 น.-10.50 น. พัก 10 นาที 
10.50 น.-11.30 น. ภาษาไทย 50 40 
11.30 น.-12.10 น. ภาษาอังกฤษ 50 40 

รวม 250  
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3.2.11 การรายงานตัวและมอบตัว 
  1. การรายงานตัวประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
  รายงานตัว วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  2566  ให้นักเรียนที่ผ่าน

การคัดเลือกความสามารถพิเศษทุกประเภทตามประกาศ มารายงานตัว ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดย กระบวนการรายงานตัวให้ติดตามแนบท้าย
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านทาง www.kanlayanee.ac.th 

  หากไม่มารายงานตัววันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  2566  ภายในเวลา 
16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 
2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

  2. การรายงานตัวประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
           รายงานตัว วันพุธที่  29  มีนาคม  2566  ให้นักเรียนที่ผ่านการ

คัดเลือกทุกประเภทตามประกาศยกเว้นนักเรียนโครงการพิเศษ มารายงานตัว ณ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดย กระบวนการรายงานตัว
ให้ติดตามแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านทางwww.kanlayanee.ac.th 

   หากไม่มารายงานตัววันพุธที ่  29  มีนาคม  2566  ภายในเวลา 
16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช โรงเรียนจะเรียกผู้สอบที่ได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ มารายงานตัวในวันพฤหสับดี
ที่  30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช จนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 

   3. การมอบตัว ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภทนักเรียน
สอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้
ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  ทุกประเภท รวมทั้ง EP และ SMGP มาประชุมผู้ปกครอง
และมอบตัวนักเรียนใน วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566  เวลา  08.00 น.  ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้รับวันรายงานตัว 

  เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้ 
จัดแผนการเรียนและห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือ
ห้องเรียน 

** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า 
นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์
การเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 
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    หลักฐานการมอบตัว  
1. ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง 

พร้อมสำเนา 1  ฉบับ   
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ของนักเรียน - บิดา - มารดา โดย

ชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1:ป.  และสำเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน  (ตรวจสอบ
แล้วคืนฉบับจริง ) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ                
ของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ 
ระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน  ด้าน
การเงิน และความประพฤติของนักเรียนได้) 

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
 

3.2.12 อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการชำระเงิน  
ห้องเรียนปกติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าจ้างครูต่างประเทศ 300.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500.00 บาท 
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  4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   4.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ 
        4.1.1 แผนการรับ จำนวน 140 คน  

                    4.1.1.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา            
ในภูมิภาค Education Hub       จำนวน  50  คน 
ตามแผนการเรียน ดังนี้  
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Hub-SMBP)  1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน  

 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (Hub-MP)        1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน 
   4.1.1.1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) ประเภท นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืน และ
โรงเรียนเดิม   1 ห้องเรียน         จำนวน  30  คน 

   4.1.1.1.3 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP)                                       
1 ห้องเรียน           จำนวน  30  คน 

     4.1.1.1.4 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (CP)                                            
1 ห้องเรียน          จำนวน  30  คน 
 

4.1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
            4.1.2.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศกึษาใน

ภูมิภาค Education Hub  
   4.1.2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสตูรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือ
เทียบเท่า 
    แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Hub-SMBP)       จำนวน 25 คน 

   - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)                    
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)                    
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)      
                  แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา (Hub-MP)    จำนวน 25 คน 
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)                                       
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)                    
   4.1.2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี  

           4.1.2.1.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู่ 
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   4.1.2.2 นักเรียนโครงการพัฒนานกัเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร ์(SMGP)  
   4.1.2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือ
เทียบเท่า 
            4.1.2.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)                    
   4.1.2.2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน) 
   4.1.2.2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน) 
   4.1.2.2.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และต้องเป็นโสด 

   4.1.2.2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู่ 

   4.1.2.3 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ดา้นภาษาญี่ปุ่น (JP) และ 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจนี (CP)   

   4.1.2.3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือ
เทียบเท่า   

   4.1.2.3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)  

   4.1.2.3.3 มีผลการเรียนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน)   

   4.1.2.3.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และต้องเป็นโสด 
          4.1.2.3.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
           4.1.2.3.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่

ศึกษาอยู่ 
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4.1.3 ปฏิทินการรับนักเรียน  
 

ระดับ/ชั้น รับคู่มือสมัคร รับสมัคร สอบ/คัดเลือก 
ประกาศ

ผล 
รายงาน

ตัว 
มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ (โครงการ Education Hub  SMGP ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน) 

สอบคัดเลือก 11-18 ก.พ. 66 14-18 ก.พ. 66 

5 มี.ค. 66  
(สอบวัดความรู้) 
26 มี.ค. 66  
(สอบแยก
ห้องเรียน) 

ภายใน 
11 มี.ค. 66 

11-มี.ค. -66 2-เม.ย.-66 

 

4.1.4 การสมัคร 
                       นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
Education Hub  
     นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
      นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP)     
     นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจนี (CP) 

 4.1.4.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ

13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.1.4.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 

ผู ้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบ              
รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที ่ 14 
กุมภาพันธ์ 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 
เท่านั้น  

 

4.1.5 หลักฐานการสมัคร 
           นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 

Education Hub   นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP) และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ด้านภาษาจีน (CP)       

    4.1.5.1 สำเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงผลการ
เรียน 4 ภาคเรียน จากโรงเรียนเดิม (พร้อมรับรองสำเนา) แนบ File ในระบบรับสมัครออนไลน์    
    4.1.5.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่
สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดลงบนใบสมัคร/
บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์ 
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            4.1.6 วิธีการคัดเลือก 
                         ใช้วิธีการสอบคัดเลือก ร้อยละ 100 

4.1.7 การสอบและหลักฐานที่ต้องนำมาวันสอบ 
                   นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 

Education Hub นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP) และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ด้านภาษาจีน (CP)    

สอบวัดความรู้    วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566  
สอบวัดระดับความรู้   วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566  

(**นักเรียนทุกคนที่ได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 2.8 จะต้องมาสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ ในวันวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม  
2566 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 

สถานที่สอบ    โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขที่นั่งสอบ บนใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ ที่ Print จากระบบสมัคร
ออนไลน์ และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th 
      หลักฐานการเข้าสอบ   

    1. ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ ที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ 
และ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

 

4.1.8 ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การศึกษาในภูมิภาค Education Hub 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 10.30 น. คณิตศาสตร์ 90 100 

10.35 - 12.05 น. ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

90 100 

12.05 - 13.00 น. พัก 

  

13.00 - 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 120 100 

รวม 300 
 

 
 

http://www.kanlayanee.ac.th/
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แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา 
 

วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 120 150 

11.05 - 12.05 น. ภาษาไทย 60 50 

12.05 - 13.00 น. พัก 

13.00 - 14.30 น. วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

90 100 

รวม 300 
 

- วิชาที ่สอบได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย                
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 

   ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 

วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 11.00 น. คณิตศาสตร์ 120 100 

11.05 - 12.05 น. ภาษาอังกฤษ 60 50 

12.05 - 13.00 น. พัก 

13.00 - 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 120 100 

รวม 250 
 

 
- วิชาที ่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เป็นไปตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
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ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP)และ 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจนี (CP) 

 

วันอาทิตย์ ท่ี 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว 
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 
09.00 – 10.00 น. สังคมศึกษา 60 50 
10.00 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 60 100 
11.10 – 12.10 น. ภาษาไทย 60 100 
12.10 – 13.00 น. พัก 

13.00 – 14.30 น. 
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
90 50 

รวม 300 
      
  – วิชาที่สอบได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 

4.1.9 การประกาศผลสอบ 
                         ประกาศผลภายในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  www.kanlayanee.ac.th. 

    4.1.9.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค Education Hub 
 การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 

    4.1.9.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนน
ตามข้อ 4.1.9.1.2) 

    4.1.9.1.2 คะแนนสอบแต่ละวิชา  
     - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เรียงตามคะแนน             

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามลำดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา 
ตามข้อ 4.1.9.1.3) 

     - แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เรียงตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา ตามข้อ 
4.1.9.1.3) 

    4.1.9.1.3 เลขที่ลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
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   4.1.9.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์(SMGP) 

 การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
    4.1.9.2.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 

4.1.9.2.2) 
    4.1.9.2.2 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ตามลำดับ หาก

คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาถัดไป (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตาม
ข้อ 4.1.9.2.3) 

    4.1.9.2.3 เลขที่ลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
    4.1.9.3 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP)และ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจนี (CP)   
  การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
    4.1.9.3.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 

4.1.9.3.2) 
    4.1.9.3.2 คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ตามลำดับ 

หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาถัดไป (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา
ตามข้อ 4.1.9.3.3) 

    4.1.9.3.3 เลขที่ลำดับการสมัคร ตามลำดับ  
 

4.1.10 การรายงานตัวและมอบตัว 
             4.1.10.1 การรายงานตัวนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น 
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub  

    ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือ 
ผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงอาหารโครงการ EP อาคาร 2 ชั้น 1  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
หมายเหตุ :  

 1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้ 
 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตาม 
 ประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัว 
 ก่อนเวลา 13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
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    4.1.10.2 การรายงานตัวนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียน
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์(SMGP) 
    ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคาร 3 ชั้น 2)  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  

1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆไม่ได้ 
2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตาม

ประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู ้ที ่สอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 
13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  

 

  4.1.10.3 การรายงานตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้าน
ภาษาญี่ปุ่น (JP) และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (CP)   
    ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคาร 
6 ชั้น 1)  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  

1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆไม่ได้ 
2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตาม

ประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู ้ที ่สอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 
13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์   
  

    4.1.10.4 วันมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว 
 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น (JP) และนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (CP)  ทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 2 
เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียน
ขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็น
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 

 เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียน 
และห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียน 
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หลักฐานการมอบตัว  
  

   4.1.10.4.1 ปพ.1   หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1  ฉบับ   (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ  1  ภาคเรียนแล้วคืน) 

 

   4.1.10.4.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  ของ นักเรียน บิดา  มารดา และหรือ
ผู้ปกครอง พร้อมสำเนา  1  ฉบบั โดย ชื่อ  - สกุล ของนักเรียน  บิดา  มารดา  ใน ปพ.1  และทะเบียนบ้าน
ต้องตรงกัน (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  

   4.1.10.4.3 ส ำ เ น า บ ั ต ร ป ร ะ จ ำ ต ั ว ป ร ะ ช า ช น   ห ร ื อ บ ั ต ร
ข้าราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู ้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง   ผู ้ปกครองต้องเป็น
บิดา  มารดา   หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย  และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน  (เป็นผู้ปกครองที่
บรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ  ด้านการเงินและความประพฤติ  ของนักเรียนได้) 

 

   4.1.10.4.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเดิม หรือเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ 
จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 

4.1.11 อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการชำระเงิน  
 

ห้องเรียนพิเศษ Education Hub : MP/SMBP 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub : MP/SMBP 10,800.00 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 13,000.00 บาท 
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ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMGP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 7,800.00 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000.00 บาท 
 
 

ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น 5,800.00 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน(เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (แปดพันบาทถ้วน) 8,000.00 บาท 
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ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 5,800.00 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (แปดพันบาทถ้วน) 8,000.00 บาท 
 

   4.2 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ 
        4.2.1 แผนการรับ จำนวน 320 คน  
             1. นักเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม จำนวน 256 คน 
   2. นักเรียนจากการสอบท่ัวไป นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                          จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม   จำนวน 16 คน 
   3. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
           ประเภทความสามารถพิเศษ    จำนวน 12 คน  
    - ความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก  จำนวน 1 คน  
      - ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล - ขับร้อง จำนวน 2 คน 
       - ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  จำนวน 1 คน 
    - ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์   จำนวน 3 คน  
    - ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา   จำนวน 2 คน 
    - ความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล  จำนวน 3 คน 
   4. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  
           ประเภทเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน 36 คน 
 

นักเรียนจากการสอบทั่วไป นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  จำนวน 16 คน  
นักเรียนทีจ่บมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม ประเภทความสามารถพิเศษ  จำนวน 12 คน  
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 36 คน  
รวมจำนวน 64 คน แบ่งเป็นแผนการเรียนดังนี้ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 32 คน  
2. แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์     จำนวน 16 คน  
3. แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทย – สังคมศึกษา                 จำนวน 16 คน  

ประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงื่อนไขพิเศษสามารถเลือกได้ เฉพาะแผนการเรียนที่ 2 - 3 เท่านั้น 
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        4.2.2 สัดส่วนการรับนักเรียน 
       4.2.2.1 นักเรียนสอบคัดเลือก   จำนวน  272 คน ร้อยละ 85 
       4.2.2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษและ    

             นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน    48 คน ร้อยละ 15 
 

4.2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
            1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
   2. ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 

 

4.2.4 ปฏิทินการรับ 

ระดับ/ชั้น รับคู่มือสมัคร รับสมัคร สอบ/คัดเลือก 
ประกาศ

ผล 
รายงาน

ตัว 
มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ 

นักเรียน ม.3 เดิม  
(ตามโรงเรียนกำหนด) 

20-25 -ม.ค.-66 23-20 -ม.ค.-66 

6 ก.พ. 66  
(สอบวัดความรู้) 
26-มี.ค.-66 
(สอบแยก
ห้องเรียน) 

13-ก.พ.-66 30-มี.ค.-66 2-เม.ย.-66 

สอบคัดเลือก 
(นักเรียนที่จบม.3 
จากโรงเรียนอ่ืนและ
โรงเรียนเดิม)  

9-15  มี.ค. 66 11 - 15  มี.ค. 66 26-มี.ค.-66 30-มี.ค.-66 30-มี.ค.-66 2-เม.ย.-66 

ความสามารถ
พิเศษ 

9 - 12  มี.ค. 66 11 - 12  มี.ค. 66 16-มี.ค.-66 17-มี.ค.-66 17-มี.ค.-66 2-เม.ย.-66 

เงื่อนไขพิเศษ 9-15  มี.ค. 66 11 - 15  มี.ค. 66 26-มี.ค.-66 30-มี.ค.-66 30-มี.ค.-66 2-เม.ย.-66 

 
4.2.5 การสมัคร 

                       4.2.5.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ 
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  
             วันรับคู่มือการสมัคร 

 วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
        ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทาง
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 11 
มีนาคม 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 
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            4.2.5.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ 
ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
      วันรับคู่มือการสมัคร 

 วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
        ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทาง
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 11 
มีนาคม 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. 

นักเรียนที่ต้องการสมัครเงื ่อนไขพิเศษ ให้บันทึกข้อมูลการสมัครด้วย
ตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 ปิดระบบเวลา 16.30 น. เท่านั้น 
และให้นำสำเนาใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื ่นสมัครได้                         
ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 

****นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม สมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียน สมัครสอบ
ออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 
2566 เวลา 16.30 น. เท่านัน้ **** 

****นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ไม่เปลี่ยนแผน ให้มาสอบแยกห้อง พร้อมกับนักเรียนที่
สมัครทั่วไป ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม 2566 ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์โรงเรียน
กัลยาณีศรธีรรมราช www.kanlayanee.ac.th **** 
 

4.2.6 หลักฐานการสมัคร 
               ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และ         
ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
      (กรณีประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มีหลักฐาน แบบคำร้องขอพิจารณา
คุณสมบัติผู้สมัคร ประเภท เงื่อนไขพิเศษ) 
 

            4.2.7 วิธีการคัดเลือก 
             1. นักเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม จำนวน 256 คน 
โดยพิจารณาจาก คิดคะแนน Admission ร้อยละ 70 และ คะแนน สอบ 5 รายวิชา ร้อยละ 30 
   2. นักเรียนจากการสอบท่ัวไป นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                          จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม   จำนวน 16 คน 
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 
100  
   3. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
           ประเภทความสามารถพิเศษ    จำนวน 12 คน  
ประเมินศักยภาพผู้สมัคร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด      ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 
และประกาศผลผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด         ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 
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   4. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  
           ประเภทเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน 36 คน 
เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2565 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  คือ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น

พิเศษ 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
5. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของบุคคล หรือ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน ที่ให้การ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

4.2.8 การสอบและหลักฐานที่ต้องนำมาวันสอบ 
              1. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
สอบประเมินศักยภาพผู้สมัคร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   ในวันพฤหัสบดีที่16 มีนาคม 2566 
และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษตามประกาศของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ในวันศุกร์ที่ 17 
มีนาคม 2566 ต้องมา สอบวัดความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
 หากไม่มาสอบวัดความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 

    หลักฐานการเข้าสอบ ประกอบด้วย  
(1) ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ 

และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงาน

ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
    หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบ 
     2.ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช          
    หลักฐานการเข้าสอบ ประกอบด้วย  

(1) ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ ที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ 
และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  

     หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
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        4.2.9 ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
     วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา  08.40 น. – 12.10 น. 
ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
       

 
 

เนื้อหาที่สอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ ชั้น ม.1-ม.3 ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ   

 

4.2.10 การประกาศผลสอบ 
                         1. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่  17  มีนาคม  2566  ผ่านทาง www.kanlayanee.ac.th. 
      2.ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

ประกาศผล ภายในวันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  2566  ผ่านทาง www.kanlayanee.ac.th. 
   การจัดเรียงลำดับในการประกาศผล 
 ใช้คะแนนรวม แต่ละแผนการเรียน ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน 

 2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ใช้คะแนน วิชา   
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามลำดับ 

 2.2 แผนการเรียนศิลป์ –  คณิตศาสตร์ ใช้คะแนน วิชา  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์  ตามลำดับ 

 2.3 แผนการเรียนศิลป์ ไทย - สังคม ใช้คะแนนวิชา  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เวลา 

 
นาท ี

 
วิชา 

คะแนนแผนการเรียน หมายเหตุ 
วิทย์-คณิต ศิลป์-  คณิต ศิลป์ - ไทยสังคม  

 
 

สอบทุก
รายวิชา 

07.30 น.-08.30 น. 60 ผู้เข้าสอบพักคอย ยืนยันตัวตนและขึน้ห้องสอบ 
08.40 น.- 09.20 น. 40 คณิตศาสตร์ 80 80 40 
09.20 น.-10.00 น. 40 สังคมศึกษา 40 80 80 
10.00 น.-10.40 น. 40 วิทยาศาสตร์ 80 40 40 
10.40 น.-10.50 น. 10 พัก 10 นาที 
10.50 น.-11.30 น. 40 ภาษาไทย 80 80 80 
11.30 น.-12.10 น. 40 ภาษาอังกฤษ 40 40 80 

รวม 320 320 320  
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4.2.11 การรายงานตัวและมอบตัว 
          1. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
  รายงานตัว วันศุกร์ที่  17  มีนาคม  2566  ให้นักเรียนที่ผ่านการ

คัดเลือกความสามารถพิเศษทุกประเภทตามประกาศ มารายงานตัว ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดย กระบวนการรายงานตัวให้ติดตามแนบท้าย
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านทาง www.kanlayanee.ac.th 

  หากไม่มารายงานตัววันศุกร์ที่  17  มีนาคม  2566 ภายในเวลา 
16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 
2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  

  2.ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
           รายงานตัว วันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  2566  ให้นักเรียนที่ผ่านการ

คัดเลือกทุกประเภทตามประกาศยกเว้นนักเรียนโครงการพิเศษ มารายงานตัว ณ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดย กระบวนการรายงานตัว
ให้ติดตามแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านทางwww.kanlayanee.ac.th 

   หากไม่มารายงานตัววันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  2566  ภายในเวลา 
16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช โรงเรียนจะเรียกผู้สอบท่ีได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่  31 
มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช จนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 

   3. การมอบตัว  
  1. นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทุกประเภท ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร
หลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

   2. เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียน
ได้จัดแผนการเรียนและห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือ
ห้องเรียน 

 ** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบ
พบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัด
สิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 
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   4. หลักฐานการมอบตัว 
  1. ปพ. 1 – 3  หรือ ปพ1: บ  หรือเทียบเท่า  ที่แสดงว่าจบ               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ฉบับจริง (ต้องมี)พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ  1  ภาคเรียนแล้ว
คืน) 

   2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง   พร้อมสำเนา  1  ฉบับ   ของ 
นักเรียน บิดา มารดา  โดยชื่อ – สกุล  นักเรียน  บิดา -  มารดา  ใน ปพ.1 และสำเนาทะเบียนบ้าน 
เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน   

   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงาน
ของรัฐ  ของผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง  และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติ
ภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน ด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้) 

   4. รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  2  รูป 
 

4.2.12 อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการชำระเงิน  
 

ห้องเรียนปกติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 150.00 บาท 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

500.00 บาท 

ค่าจ้างบุคลกรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 950.00 บาท 
ค่าจ้างครูต่างประเทศ 300.00 บาท 
ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 200.00 บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500.00 บาท 
  

5. ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
       ให้นับวันเริ ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน       
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 

6. การขึ้นบัญชีสำรอง  
       ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุด ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง 
ของปีการศึกษา 2566 (นับจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) 
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7. มาตรการความปลอดภัย  
    แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ช่วงของการรับสมัครนักเรียน การสอบ/คัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว 
    ในช่วงการสอบ  
  1. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณหน้าประตูโรงเรียน ทั้ง 2 ประตู 

ได้แก่ ประตูฝั่งถนนราชดำเนิน และประตูฝั่งโรงเรียนอนุบาลนครศรธีรรมราช “ณ นครอุทิศ” และต้องสวม
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าทุกคน 

  2. ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่สนามสอบกำหนด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่าง
เคร่งครัด 

 3. จัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณห้องสอบ ประตูทางเข้า – ออก 
    4. มีการทำความสะอาดห้องน้ำ และจุดสัมผัส เช่น ประตู ราวบันได ฯลฯ 
 5. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ – ส่ง นักเรียนที่เข้าสอบ       

ตามกำหนด เวลาของการสอบ โดยไม่มีการพักคอย และไม่อนุญาต ให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 
ตลอดเวลาของการดำเนินการสอบ 

     6. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ  

     7. ในวันรายงานตัว และมอบตัว นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียน          
ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

     8. สถานที่สําหรับการรายงานตัวและการมอบตัว ทําความสะอาดด้วยน้ำยาหรือ
แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ไม่จัดให้รายงานตัวหรือมอบตัวในห้องปรับอากาศหรือ
ห้องท่ีมีสภาพอากาศปิดและจัดสถานที่โดยคํานึงถึงหลัก Social Distancing 

     9. ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขและ             ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ 
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้   
ข้อยุติ และรายงานให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชทราบ 

     ประกาศ ณ วันที่    13   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566     

                                   
 (นายสง่า  นาวารัตน์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 
 




