
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เร่ือง  การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประจำปีการศึกษา  2565 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อาศัยอำนาจตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้การรับนักเรียน                     
ปีการศึกษา ๒๕๖5 ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และ
ตรวจสอบได ้จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังนี้ 

 

1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.1  แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มีแผนการรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จำนวน  510   คน โดยแบ่งเป็น 
1.1.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวน  60 คน  
1.1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์( SMGP) 

จำนวน  72  คน 
1.1.3 นักเรียนห้องเรียนปกติ จำนวน 378 คน  โดยแบ่งเป็น 

1.1.3.1 นักเรียนสอบคัดเลือก       จำนวน  341 คน 
   1.1.3.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ     จำนวน    37 คน 

 

1.2  การดำเนินการรับนักเรยีน 
1.2.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) และนักเรียนโครงการพัฒนา

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์(SMGP) รายละเอียดการรับนักเรียน เป็นไปตามประกาศ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 

 

1.2.2 นักเรียนห้องเรียนปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือก  
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 100  

   

1.2.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2565  คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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 1.2.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  

 1.2.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 1.2.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 1.2.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 1.2.3.5 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของบุคคล หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน    

ที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3  การสมัคร  
  ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

1.3.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
  วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 –  

16.30 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 1.3.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 

ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัคร 
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ระบบ
เปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 ปิดระบบเวลา 16.30 น. เท่านั้น  

กรณี ผู้สมัครทีไ่มส่ามารถบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองได้ ให้ดำเนินการ 
ติดต่อ สำนักงานวิชาการ โทร.061-6640297 ครูอรุณ  ไชยวรรณ์  โทร.088-7624753  ครูกฤษณา  นินทรกิจ 
โทร.086-2800696  ระหว่าง วันที่ 9  – 13 มีนาคม 2565 เวลา  08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขที่นั่งสอบ บนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ           
ที่  Print จากระบบสมัครออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณี                
ศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th 
ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 

นักเรียนที่ต้องการสมัครเงื่อนไขพิเศษ ให้บันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่าน 
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ตั้งแต่วันที่            
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 ปิดระบบเวลา 16.30 น. เท่านั้น และ
ให้นำสำเนาใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื่นสมัครได้ ณ ห้องสำนักงาน
ผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 
 

1.3.3 วันสอบ 
วันเสาร์ที ่26 มีนาคม 2565 ณ  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช          

หลักฐานการเข้าสอบ ประกอบด้วย  
(1) ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ที ่Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และ         

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงานราชการ 

ออกให้ที่มีรปูถา่ยและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
    (3) ใบรับรองผลการตรวจ ATK ก่อนการสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ตรวจระหว่าง
วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2565) 
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    หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) (๒) และ (3) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
** หมายเหตุ เวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง               

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ** 
 

1.4  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 

1.4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551            
ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

1.4.2 ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
 

 1.5  วันประกาศผล 
1.5.1 การจัดลำดับในการคัดเลือกเข้าเรียน 

   1.5.1.1 ใช้คะแนนรวมจาก มากไปหาน้อย 
   1.5.1.2 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้คะแนนวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ  ตามลำดับ 

 ประกาศผล ภายในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และ  www.kanlayanee.ac.th 

 

๑.6 วันรายงานตัว  
รายงานตัว วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565  ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทตามประกาศ 

ยกเว้นนักเรียนโครงการพิเศษ มารายงานตัว ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดย กระบวนการรายงานตัวให้ติดตามแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก เรื่องการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านทางwww.kanlayanee.ac.th 

หากไม่มารายงานตัววันวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565  ภายในเวลา 16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนจะเรียกผู้สอบที่ได้ตาม
ประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 

 

1.7  วันมอบตัว 
1.๗.1 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ผู้ปกครองนำ 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  ทุกประเภท รวมทั้ง EP และ SMGP มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน 
ใน วันเสาร์ที่  2 เมษายน 2565  เวลา  08.00 น.  ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสาร          
ที่ได้รับวันรายงานตัว 

1.๗.2 เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียน 
และห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียน (EIS) 

** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียน
ขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 
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1.8  หลักฐานการมอบตัว  
1.๘.1 ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง 

พร้อมสำเนา 1  ฉบับ   
1.๘.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ของนักเรียน - บิดา - มารดา โดยชื่อ 

- สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1:ป.  และสำเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน  (ตรวจสอบแล้วคืน
ฉบับจริง ) 

1.8.3 สำเนาบัตรประจำตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ                
ของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรอืเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ ระบุความ
เกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน  ด้านการเงิน และความ
ประพฤตขิองนักเรียนได้) 

1.8.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
1.8.5 แบบบันทึกข้อมูลเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ Print จาก 

ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ (โปรแกรม Freshy) 
 

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
2.1  แผนการรับนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4  

 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชมีแผนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 500 คน  โดย
แบ่งเป็น 

2.1.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม จำนวน  320  คน 
2.1.2 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ 

2.1.๒.1 โครงการ Education Hub จำนวน  50  คน 
2.1.2.๒ โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์  

(SMGP)  จำนวน  30  คน 
2.1.3 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอ่ืน และโรงเรียนเดิม  

ที่ใช้การสอบคัดเลือก                  จำนวน   58  คน                   
๒.1.4 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนเงือ่นไขพิเศษ   จำนวน   42  คน  

 

2.2 การดำเนินการรับนักเรยีน 
2.2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเดิม  

ดำเนินการตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน 
เข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ลงวันที่  4   กุมภาพันธ์  2565 

2.2.2 โครงการห้องเรียนพิเศษ 
นักเรียนนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 

 Education Hub จำนวน 50 คน และโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ 
(SMGP) จำนวน 30 คน รายละเอียดการรับนักเรียน เป็นไปตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2565 
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2.2.3 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรยีนเดิม 
สอบคัดเลือกโดยใช้ คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็น    

ร้อยละ 100 โรงเรียนรับสมัครสอบนักเรียน เขา้ศึกษา จำนวน 58 คน ใน 5 แผนการเรียน ดังนี้ 
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน  
2. แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์     จำนวน   9 คน  
3. แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทย – สังคมศึกษา                 จำนวน   3 คน  
4. แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น  จำนวน   3 คน  
5. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน      จำนวน   3 คน  

 

2.2.4 ประเภทห้องเรียนปกติ เงือ่นไขพิเศษ เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน สังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการรับนักเรยีน
ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2565    คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.2.4.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่ง 
มีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  

2.2.4.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
2.2.4.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ 

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
2.2.4.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
2.2.4.๕ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของบุคคล หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน    

ที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

 

2.3 การรับสมัครนักเรียน 
   ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิมและ
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    

  2.3.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
  วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 –  

16.30 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
      2.3.2 วันบันทึกข้อมูลและการรับสมัคร 

ผู้สมคัรสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัคร 
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ระบบ
เปิดเวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 ปิดระบบเวลา 16.30 น. เท่านั้น  

กรณี ผู้สมัครทีไ่มส่ามารถบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองได้ ใหด้ำเนินการ 
ติดต่อ สำนักงานวิชาการ โทร.061-6640297 ครูอรุณ  ไชยวรรณ ์  โทร.088-7624753  ครูกฤษณา  นินทรกิจ 
โทร.086-2800696  ระหว่าง วันที่ 9  – 13 มีนาคม 2565 เวลา  08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
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ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขทีน่ั่งสอบ บนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ            
ที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ในวันที่            
ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 

นักเรียนที่ต้องการสมัครเงื่อนไขพิเศษ ให้บันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่าน 
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ตั้งแต่วันที่            
ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ระบบเปิดเวลา o8.30 น. ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 ปิดระบบเวลา 16.30 น. เท่านั้น และ
ให้นำสำเนาใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ มายื่นสมัครได้ ณ ห้องสำนักงาน
ผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 

 

****นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม สมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียน สมัครสอบออนไลน์เหมือน
นักเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที ่9 – 13 มีนาคม 2565 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
เท่านัน้ **** 

****นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ทีไ่ม่เปลี่ยนแผน ให้มาสอบแยกห้อง พร้อมกับนักเรียนที่สมัครทั่วไป 
ในวันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2565 ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซตโ์รงเรียนกัลยาณศีรธีรรมราช 
www.kanlayanee.ac.th **** 

 

2.3.3  วันสอบ 
    วันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2565 ณ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช              
หลักฐานการเข้าสอบ ประกอบด้วย  

(1) ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ที ่Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และ         
ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงานราชการ 
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
    (3) ใบรับรองผลการตรวจ ATK ก่อนการสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ตรวจระหว่าง
วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565) 
    หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) (๒) และ (3) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 

** หมายเหตุ เวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง               
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ** 

 

2.4 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ปีการศึกษา 2564 หรอืเทียบเท่า 
 2.4.2 ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
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2.5  วันประกาศผล 
 2.5.1 การจัดเรียงลำดับในการประกาศผล 
 ใช้คะแนนรวม แต่ละแผนการเรียน ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน 

2.5.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ใช้คะแนน วิชา  วิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามลำดับ 

2.5.1.2 แผนการเรียนศิลป์ –  คณิตศาสตร์ ใช้คะแนน วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์  ตามลำดับ 

2.5.1.3 แผนการเรียนศิลป์ –  ภาษา ใช้คะแนนวิชา ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารหลังคาคลุม 
อเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และ  www.kanlayanee.ac.th. 
 

2.6  วันรายงานตัว  
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ยกเว้นนักเรียนโครงการพิเศษ ให้มารายงานตัวใน   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปีกัลยาณี         

ศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดย กระบวนการรายงานตัวให้ติดตามแนบท้ายประกาศผลการสอบ
คัดเลือก เรื่อง การรับนักเรยีนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่าน
ทางwww.kanlayanee.ac.th. 

หากไม่มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ในการ 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนจะเรียกผู้สอบที่ได้ตามประกาศ
ในบัญชีสำรอง ตามลำดับ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 1  เมษายน 2565  เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม
กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 

 

2.7  วันมอบตัว  
2.7.1 นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกประเภท ทั้ง MP,  SMGP และห้องเรียนปกติประชุม 

ผู้ปกครองและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ๒๕๖5 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ปี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

 2.7.2 เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียน
และห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียน 

 ** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า 
นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็น
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 
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2.8 หลักฐานการมอบตัว 
2.8.1 ปพ. 1 – 3  หรือ ปพ1: บ  หรือเทียบเท่า  ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ฉบับจริง  

(ต้องมี)พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ  1  ภาคเรียนแล้วคืน) 
 2.8.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง   พร้อมสำเนา  1  ฉบับ   ของ นักเรียน บิดา มารดา  โดย

ชื่อ – สกลุ  นกัเรียน  บิดา -  มารดา  ใน ปพ.1 และสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องมีข้อมูล
ถูกต้องตรงกัน   

 2.8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงานของรัฐ  ของผู้ปกครอง
รับรองสำเนาถูกต้อง  และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรบัผิดชอบด้าน
การเรียน ด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้) 

 2.8.4 รูปถ่าย ขนาด  1  นิว้  ถ่ายไม่เกิน  6  เดอืน  จำนวน  2  รูป 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 
    

 (นายสง่า  นาวารัตน์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

 



การเก็บเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
โรงเรียนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช            

ให้ดำเนินการ ขอสนับสนุนเง ินบำรุงการศึกษา เพื ่อใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเร ียน                            
ในปีการศึกษา 2565    มีรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ดังนี้ 

 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Prpgram:EP)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

30,700 
 

2. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ (Education Hub)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13,000 
 

3. ห้องเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

11,000 
 

4. ห้องเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ 
–  คณิตศาสตร์ (SMGP)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11,000 
 

5. ค่าคู่มือนักเรียน  
100 

เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 เท่านั้น 

6. ค่าบตัรประจำตัวนักเรียน  100 เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 เท่านั้น) 

7. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน  100 เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 เท่านั้น 

8. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 1,100  
9. ค่าจ้างครูที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100  
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
500 

 
รายปี 

11. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 รายปี 
12. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนกรณีพิเศษ นอกเหนือบริการสุขภาพ 50 รายปี 

 





การเก็บเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
โรงเรียนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช            


ให้ดำเนินการ ขอสนับสนุนเง ินบำรุงการศึกษา เพื ่อใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเร ียน                            
ในปีการศึกษา 2565    มีรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ดังนี้ 


 


ที่ รายการ 
จำนวนเงิน 


(บาท) 
หมายเหตุ 


1. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Prpgram:EP)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


30,700 
 


2. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ (Education Hub)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


13,000 
 


3. ห้องเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


11,000 
 


4. ห้องเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ 
–  คณิตศาสตร์ (SMGP)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


11,000 
 


5. ค่าคู่มือนักเรียน  
100 


เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 เท่านั้น 


6. ค่าบตัรประจำตัวนักเรียน  100 เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 เท่านั้น) 


7. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน  100 เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 เท่านั้น 


8. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 1,100  
9. ค่าจ้างครูที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 100  
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
500 


 
รายปี 


11. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 รายปี 
12. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนกรณีพิเศษ นอกเหนือบริการสุขภาพ 50 รายปี 


 





