
 
ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีส ารองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------------------ 

ตามที่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ก าหนดการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                       
ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนมามอบตัว ไม่เต็มแผนการ
รับนักเรียน 

ดังนั้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จึงประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้บัญชีส ารองมารายงานตัวและมอบตัว
ตามแผนการเรียน ดังนี้ 

 

แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     เรียกบัญชีส ารอง   
 ล าดับที่ 4 นายจิตกร  รอดสม 
 ล าดับที่ 5 นายธนากรณ์  พลายด้วง 
 ล าดับที่ 6 นายกันทรากร  ช่วยตั้ง 
 ล าดับที่ 7 นายบุริศร์  คงช่วย 
  

แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ – คณิตศาสตร์            เรียกบัญชีส ารอง   
 ล าดับที่ 11 นายวชิรวิทย์  ปานหนู 
 ล าดับที่ 12 เด็กหญิงอรปรียา  อินทฤทธิ์ 
 

แผนการเรียนที่ 4 ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น   เรียกบัญชีส ารอง   
 ล าดับที่ 4 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาวร 
 

ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้อง
ส านักงานวิชาการ ชั้น 1 ตึกอ่ึงค่ายท่าย ทั้งนี้ใหป้ฏิบัติดังนี้  

1. นักเรียนที่ได้รับการเรียกตามบัญชีส ารองเพิ่มเติม ให้เตรียมอุปกรณ์ เอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
       1.1 เตรียม ปากกาส่วนตัว ซองใส่เอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนตัว ในการลงชื่อรายงานตัว
และมอบตัว ตลอดจน การเขียนเอกสาร หลักฐาน รายงานตัวและมอบตัว และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียน
เดิม  
     1.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน 
     1.3 ใบสมัครที่ Print จากระบบรับสมัครออนไลน์ และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(ใบเดียวกันกับที่ใช้แสดงในการสอบเข้าวันที่ 26 มีนาคม 2565)  
       2. เตรียมเอกสาร หลักฐานการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
                       2.1 ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
ฉบับจริง พร้อมส าเนา 1  ฉบับ (เอกสารส าคัญ)  

       2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ตรวจสอบแล้วคืน) พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ ได้แก่  
 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำและมำรดำ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
            - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดำหรือมำรดำมำมอบตัว) พร้อมรับรอง 

ส าเนาถูกต้อง 
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดำหรือมำรดำมำมอบตัว)พร้อมรับรอง 

ส าเนาถูกต้อง 
    2.3 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐของผู้ปกครอง 
รับรองส าเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และระบุความเกี่ยวพัน
กับนักเรียน (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน ด้านการเงิน และความ
ประพฤติของนักเรียนได)้ 
    2.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
    2.5 นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน เข้ารายงานตัวและมอบตัว ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้องส านักงานวิชาการ ชั้น 1 ตึกอ่ึงค่ายท่าย นักเรียนแต่ง
กายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมหรือชุดนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมเอกสาร ตามข้อ 2 
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารายงานตัว มอบตัว ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ 
ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันรายงานตัว มอบตัว น าผลการตรวจมาแสดง ณ จุดคัดกรอง 
 

    2. กรณี นักเรียนที่จะมารายงานตัว มอบตัว มีผลตรวจ ATK  เป็น บวก (ติดเชื้อCOVID-19) หรือ 
เป็นนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตอ้งแจ้งทางโรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช ทราบ  ก่อนเวลารายงานตัว มอบตัว 
ส านักงานวิชาการ 061-6640297  
 

 ** หากนักเรียนไม่มารายงานตัว มอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ภายในเวลา      
09.00 – 09.30 น.  ถือว่าสละสิทธิ์  ในการเข้าเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช และ หากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่า
มีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ภายหลังมิได้** 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

 

                                                                             (นายสง่า  นาวารัตน์) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 


