
 
 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------------------------ 

 
ตามท่ีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพ่ือเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เรื่อง  การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2566 
ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566  และสอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที ่ 16 มีนาคม  2566 นั้น 
 

บัดนี้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ตามที่กำหนดเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 11 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ มารายงานตัวพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 17 

มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมกับบัตรประจำตัว
ประชาชน หากไม่มารายงานตัวภายในเวลา 16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์  

2. ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ มาทดสอบวัดความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 
26  มีนาคม  2566  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หากไม่มา
ทดสอบวัดความรู้ ถือว่าสละสิทธิ์ 

3. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียน มามอบตัวพร้อมกันในวันอาทิตยท์ี่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.    
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  หากไม่มามอบตัวภายในเวลา 16.30 น.  
ถือว่าสละสิทธิ์  

4. ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ 3 ถือว่าสละสิทธิ ์การเข้าเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ประเภท
ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 
 

ประกาศ ณ วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 
 

                                                                  (นายสง่า  นาวารัตน์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
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ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม

คะแนน
รวม
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ท่ี

ผลการคัดเลือก

1 50380 ด้านเพลงบอก นางสาวอภิรดี  ทองค า วัดพระมหาธาตุ 90.67 1 ได้รับการคัดเลือก

2 50312 ด้านบาสเกตบอล นายชนะสิทธิ  ย้อยนวล กัลยาณีศรีธรรมราช 92.00 1 ได้รับการคัดเลือก

3 50007 ด้านบาสเกตบอล นายอุดมศักด์ิ  บุญฤทธ์ิ สิชลคุณาธารวิทยา 87.00 2 ได้รับการคัดเลือก

4 50381 ด้านบาสเกตบอล นายอภิสิทธ์ิ  สมาฤกษ์ จรัสพิชากร 84.00 3 ได้รับการคัดเลือก

5 50315 ด้านบาสเกตบอล นายอธิป  สุขสงค์ กัลยาณีศรีธรรมราช 82.00 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

6 50309 ด้านบาสเกตบอล นายสรวิชญ์  ย้อยนวล กัลยาณีศรีธรรมราช 81.00 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก

7 50237 ด้านบาสเกตบอล นายสุดเเดน  หม่ืนวรดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 80.00 6 ไม่ผ่านการคัดเลือก

8 50425 ด้านบาสเกตบอล นายสิรภพ  จันทร์เขียว หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 76.00 7 ไม่ผ่านการคัดเลือก

9 50078 ด้านบาสเกตบอล นายธรรมจักร  เน่ืองพิมพ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ขาดสอบ - -

10 50189 ด้านบาสเกตบอล เด็กชายชนาธิป  อิงน่ิม จรัสพิชากร ขาดสอบ - -

11 50254 ด้านบาสเกตบอล นายรัชชานนท์  หลวงคง เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ ขาดสอบ - -

12 50060 ด้านนาฏศิลป์ นางสาวพิชชาภัค  หอมหวล สตรีทุ่งสง 94.33 1 ได้รับการคัดเลือก

13 50210 ด้านนาฏศิลป์ นายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ วัดพระมหาธาตุ 90.00 2 ได้รับการคัดเลือก

14 50010 ด้านนาฏศิลป์ นางสาวณัฐกฤตา  ทองนอก กัลยาณีศรีธรรมราช 86.66 3 ได้รับการคัดเลือก

15 50198 ด้านนาฏศิลป์ นางสาวนลินทิพย์  ริยาพันธ์ วัดจันดี 85.33 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

16 50399 ด้านนาฏศิลป์ นางสาว สโรชา  สายนุ้ย บ้านช่องพลี 81.33 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก

17 50255 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงนาราภัทร  สุโพธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ขาดสอบ - -

18 50346 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง นางสาวกนกนิภา  สองฉ่ัว เดชะปัตตนยานุกูล 93.60 1 ได้รับการคัดเลือก

19 50393 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง เด็กชายปุรเชษฐ  ดิษฐ์แก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช 80.60 2 ได้รับการคัดเลือก

20 50421 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง เด็กหญิงอนันตญา  เจนวิทยาวุธ ศรีธรรมราชศึกษา 78.60 3 ไม่ผ่านการคัดเลือก

21 50015 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง นางสาวสิรินันท์  ณนุวงค์ เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ 79.30 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

22 50069 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง นายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ กัลยาณีศรีธรรมราช 70.60 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก

23 50357 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง นางสาวอนัญญา  ภู่ทอง ศรีธรรมราชศึกษา ขาดสอบ - -

24 50205 ด้านดนตรีสากล–ขับร้อง นายชนะเลิศ  ขวยไพบูลย์ เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย ขาดสอบ - -

25 50104 ด้านกรีฑา เด็กชายสิทธิชัย  ศรีรอด จรัสพิชากร 99.00 1 ได้รับการคัดเลือก

26 50116 ด้านกรีฑา นายราชนาวี  การะกันต์ สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 93.00 2 ได้รับการคัดเลือก

27 50363 ด้านกรีฑา นายฐานิต  เทพทอง กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 92.00 3 ไม่ผ่านการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ประเภท ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566


