
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เรื่อง  การรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2565 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖5 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้
เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4         
ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนด
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ดังนี้ 
 1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1.1 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภท โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ มีแผนการรับนักเรียน ดังนี้   

1.1.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science - 
Math Gifted Program : SMGP)  จำนวน  72  คน 

1.1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program : EP)  จำนวน 60 คน    

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 1.2.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 

  1.2.1.1 สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

  1.2.1.2 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
  1.2.1.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  1.2.1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
  1.2.1.5 ต้องเป็นโสด 

 

1.2.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
  1.2.2.1 สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
  1.2.2.2 มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

4 – 5  ไม่ต่ำกว่า 2.75  
  1.2.2.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
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1.3 การสมัคร  
  1.3.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 
    1.3.1.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
   วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

1.3.1.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
    ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์   
ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
08.30 น. ถึง วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดระบบรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. เท่านั้น) 
  1.3.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 

1.3.2.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
   วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
1.3.2.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 

    ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์   
ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดระบบรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. เท่านั้น) 

1.4 วันสอบและสถานที่สอบ 
 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) และ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  
สอบวัดความรู้       วันอาทิตย ์ท่ี 6 มีนาคม 2565  
สอบวัดระดับความรู้ (สอบแยกห้องเรียน)   วันเสาร์ ท่ี 26 มีนาคม 2565 

(**นักเรียนทุกคนท่ีได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 1.8 จะต้องมาสอบวัดระดับความรู้ (สอบแยกห้องเรียน) ในวันเสาร์     
ท่ี 26 มีนาคม 2565  หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 

สถานที่สอบ                                   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขที่นั่งสอบ ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th  

ตารางสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 

วันอาทิตย์ ท่ี 6 มีนาคม 2565 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 
10.40 – 12.10 น. ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา 90 100 
12.10 – 13.10 น. พัก 
13.10 – 14.40 น. วิทยาศาสตร์ 90 100 

รวม 300 

  หมายเหตุ : เวลาในการสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 
 

http://www.kanlayanee.ac.th/
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ตารางสอบคัดเลือกโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
 

วันอาทิตย์ ท่ี 6 มีนาคม 2565 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 
11.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ 60 50 
12.00 – 13.00 น. พกั 
13.00 – 14.00 น. คณิตศาสตร ์ 60 50 
14.00 – 15.00 น. ภาษาไทย 60 50 

รวม 300 
 

 หมายเหตุ : เวลาในการสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

 1.5 หลักฐานการเข้าสอบ  
  1.5.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 
    1. ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ท่ี Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือหลักฐานท่ีหน่วยงานราชการออกให้ท่ีมีรูป
ถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตัวจริง) 
    3. ใบรับรองผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี ATK (Antigen 
Test Kit) ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 
   1.5.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  
    1. ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ท่ี Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือหลักฐานท่ีหน่วยงานราชการออกให้ท่ีมีรูป
ถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตัวจริง) 
    3. สำเนาผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 หรือ ปพ.1 :ป (พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง) 
    4. ใบรับรองผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี ATK (Antigen 
Test Kit) ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

1.6 วันประกาศผล  
 ประกาศภายในวันเสาร์ ท่ี 12 มีนาคม 2565 โดยปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียน

กัลยาณีศรีธรรมราช  และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  www.kanlayanee.ac.th. 
 1.6.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)  

การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
   1.6.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 1.6.1.2) 
   1.6.1.2 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา

ตามข้อ 1.6.1.3) 
   1.6.1.3 เลขท่ีลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
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 1.6.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 

   1.6.2.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีเท่ากันให้ดูผลคะแนนตามข้อ 1.7.2.2) 
   1.6.2.2 คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย 

ตามลำดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาผลคะแนนตามข้อ 1.7.2.3) 
   1.6.2.3 เลขท่ีลำดับการสมัคร ตามลำดับ 

๑.7 วันรายงานตัว  
 1.7.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 

  ให้นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ในวันเสาร์ ท่ี 12 
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ป ีกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  
  1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวน โรงเรียนจะประกาศจำนวนท่ียังขาดอยู่ภายในเวลา 12.30 น.และ
เรียกผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู้ท่ีสอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อน
เวลา 13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
  1.7.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 

 ให้นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง วันเสาร์ ท่ี 12 
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการ EP อาคาร 2 ช้ัน 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

หมายเหตุ :  
  1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวน โรงเรียนจะประกาศจำนวนท่ียังขาดอยู่ภายในเวลา 12.30 น.และ
เรียกผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู้ท่ีสอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อน
เวลา 13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

1.8 วันมอบตัว  
 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) และ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP) ทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว ในวันเสาร์ ท่ี 2 เมษายน 2565 
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ : ผู้ท่ีไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า 
นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานท่ีเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็น
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้  
  เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนและ
ห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปล่ียนแผนการเรียนหรือห้องเรียนในทุกกรณี 
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1.9 หลักฐานการมอบตัว  
 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)และ

โครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  
1.9.1 ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอื่นท่ีเทียบเท่า ท่ีแสดงว่าจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับจริง 

พร้อมสำเนา 1  ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแล้วคืน) 
1.9.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของนักเรียน บิดา มารดา และหรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนา อย่างละ 

1 ฉบับ โดยช่ือ – สกุล นักเรียน บิดา – มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1:ป. และสำเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน  
(ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 

1.9 .3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐของ
ผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านท่ีนักเรียนอาศัย และ ระบุความ
เกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน  ด้านการเงิน และความ
ประพฤติของนักเรียนได้) 

1.9.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ท้ังนี้การนำส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัว ผู้มอบตัวต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
หลักฐานเอกสาร หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าหลักฐานท่ีได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิด
ทางกฎหมาย 

 2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
2.1 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ มีแผนการรับ

นักเรียน จำนวน 80 คน ดังนี้   
 2.1.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science - 

Math Gifted Program : SMGP) จำนวน  30  คน 
 2.1.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภู มิภาค (Education Hub)    

จำนวน  50  คน 
2.1.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จำนวน 25 คน 
2.1.2.2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา     จำนวน 25 คน 

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 2.2.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิ เศษวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ (SMGP)       

จำนวน 30 คน 
 2.2.1.1 สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
 2.2.1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน)  
 2.2.1.3 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (เกรดเฉล่ีย 5 
ภาคเรียน) 
 2.2.1.4 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (เกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน) 
 2.2.1.5 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
 2.2.1.6 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และต้องเป็นโสด 

 2.2.1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
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2.2.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภู มิภาค  (Education Hub)      
จำนวน 50 คน  
  2.2.2.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จำนวน 25 คน 

- มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) ทุกวิชาในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00           
 - มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) วิชาวิทยาศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 - มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) วิชาคณิตศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 2.2.2.2 แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา   จำนวน 25 คน 
- มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) ทุกวิชาในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75           

 - มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 2.2.2.3 มคีวามประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  

 2.2.2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

2.3 การสมัคร  
  2.3.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
    2.3.1.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
    วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2.3.1.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
    ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์   
ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
08.30 น. ถึง วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดระบบรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. เท่านั้น) 
  2.3.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
    2.3.2.1 วันรับคูมื่อการสมัคร 

 วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชดำเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2.3.2.2 วันบันทึกขอ้มูลและรับสมัคร 
    ผู้สมัครสามารถเข้าบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์   
ทางเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช www.kanlayanee.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดระบบรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. เท่านั้น) 

2.4 วันสอบและสถานที่สอบ 
 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) และ

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
สอบวัดความรู้     วันจันทรท่ี์ 7 มีนาคม 2565  
สอบวัดระดับความรู้    วันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2565 

(**นักเรียนทุกคนท่ีได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 2.8 จะต้องมาสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม
2565 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 

สถานที่สอบ    โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขที่นั่งสอบ ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช   
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ตารางสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
 

วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว 
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี (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 
 หมายเหตุ : เวลาในการสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
ตารางสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Math Bilingual Program)  
 

วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว 
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 
09.00 - 10.30 น. ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 90 100 
10.30 - 12.00 น. คณิตศาสตร์ 90 100 
12.00 - 13.00 น. พัก 
13.00 - 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 120 100 

รวม 300 
 หมายเหตุ : เวลาในการสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (Multilingual Program) 
 

วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว 
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี (โดม 100 ปี) 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 120 150 
11.00 - 12.00 น. ภาษาไทย 60 50 
12.00 - 13.00 น. พัก 
13.00 - 14.30 น. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 90 100 

รวม 300 
 หมายเหตุ : เวลาในการสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  



8 

 2.5 หลักฐานการเข้าสอบ  
  2.5.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
    1. ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ท่ี Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือหลักฐานท่ีหน่วยงานราชการออกให้ท่ีมีรูป
ถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
    3. สำเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานอื่นท่ีเทียบเท่า ท่ีแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนจาก
โรงเรียนเดิม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
    4. ใบรับรองผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี ATK (Antigen 
Test Kit) ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 
  2.5.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
    1. ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ท่ี Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือหลักฐานท่ีหน่วยงานราชการออกให้ท่ีมีรูป
ถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตัวจริง) 
    3. สำเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานอื่นท่ีเทียบเท่า ท่ีแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนจาก
โรงเรียนเดิม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
    4. ใบรับรองผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี ATK (Antigen 
Test Kit) ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

2.6 วันประกาศผล  
 ประกาศผลภายในวันเสาร์ ท่ี 12 มีนาคม 2565 โดยปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียน

กัลยาณีศรีธรรมราช  และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช  www.kanlayanee.ac.th. 
  2.6.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 

การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
   2.6.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 2.6.1.2) 
   2.6.1.2 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา

ตามข้อ 2.6.1.3) 
   2.6.1.3 เลขท่ีลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
 2.6.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

การจัดลำดับประกาศผลพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ 
   2.6.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
    2.6.2.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 

2.6.2.1.2) 
    2.6.2.1.2 คะแนนสอบแต่ละวิชา เรียงตามคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ตามลำดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 2.6.2.1.3) 
    2.6.2.1.3  เลขท่ีลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
    2.6.2.2 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  
    2.6.2.2.1. คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 

2.6.2.2.2) 
    2.6.2.2.2. คะแนนสอบแต่ละวิชา เรียงตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย 

วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตามลำดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 2.7.2.2.3) 
    2.6.2.2.3. เลขท่ีลำดับการสมัคร ตามลำดับ 
 

http://www.kanlayanee.ac.th/
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2.7 วันรายงานตัว  
 2.7.1 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) 

  ให้นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ในวันเสาร์ 
ท่ี 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณี-
ศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  
  1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวน โรงเรียนจะประกาศจำนวนท่ียังขาดอยู่ภายในเวลา 12.30 น.และ
เรียกผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู้ท่ีสอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อน
เวลา 13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

 2.7.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
  ให้นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ในวันเสาร์ 
ท่ี 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณี-
ศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  
  1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจำนวน โรงเรียนจะประกาศจำนวนท่ียังขาดอยู่ภายในเวลา 12.30 น.และ
เรียกผู้ท่ีสอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง ตามลำดับ โดยให้ผู้ท่ีสอบได้ลำดับสำรองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อน
เวลา 13.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

 3. สำหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หากมีการเรียกผู้สอบได้จนหมดบัญชีและยังไม่
ครบตามจำนวนท่ีประกาศรับ ทางโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
จะขอใช้บัญชีผู้สอบได้ลำดับท่ีสำรองของโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
(SMGP) ตามความประสงค์ของนักเรียนจนครบจำนวนท่ีกำหนด  

2.8 วันมอบตัว  
 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  ทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว ในวันอาทิตย์ ท่ี 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.        
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ : ผู้ท่ีไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า 
นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานท่ีเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็น
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้  

  เมื่อผู้ปกครองได้ทำการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนและ
ห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตใหน้ักเรียนเปล่ียนแผนการเรียนหรือห้องเรียน 

 2.9 หลักฐานการมอบตัว  
   2.9.1 ปพ.1 หรือหลักฐานอืน่ท่ีเทียบเท่าท่ีแสดงว่าจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฉบับจริงพร้อมสำเนา 
1  ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ  1  ภาคเรียนแล้วคืน) 

 2.9.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  ของ นักเรียน บิดา  มารดา และหรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนา  1  ฉบับ 
โดย ช่ือ - สกุล ของนักเรียน  บิดา - มารดา  ในปพ.1  และทะเบียนบ้านต้องตรงกัน (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 
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 2.9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของ
ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง  ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา  มารดา   หรือเจ้าของบ้านท่ีนักเรียนอาศัย  และระบุความ
เกี่ยวพันกับนักเรียน  (เป็นผู้ปกครองท่ีบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ  ด้านการเงินและความประพฤติ  ของ
นักเรียนได้) 

 2.9.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  
 

ประกาศ ณ วันท่ี   31   มกราคม  2565 
 
 
 
 

   (นายสง่า  นาวารัตน์) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 


