
 
 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประเภทความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------------------------ 

 
ตามท่ีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน เพ่ือเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เรื่อง  การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา  2566 
ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566  และสอบคัดเลือกวันพุธที ่ 15 มีนาคม  2566 นั้น 
 

บัดนี้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ตามที่ก าหนดเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 12  คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ มารายงานตัวพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 

16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมกับบัตรประจ าตัว
ประชาชน หากไม่มารายงานตัวภายในเวลา 16.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์  

2. ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ มาทดสอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที่ 25  
มีนาคม  2566  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หากไม่มาทดสอบวัด
ความรู้ ถือว่าสละสิทธิ์ 

3. ให้ผู้ปกครองน านักเรียน มามอบตัวพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.    
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  หากไม่มามอบตัวภายในเวลา 16.30 น.  
ถือว่าสละสิทธิ์  

4. ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1, 2 และ 3 ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 
 

                                                                  (นายสง่า  นาวารัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
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1 10018 ด้านคอมพิวเตอร์ เด็กชายณัฐกิตต์ิ  วชรธนทรัพย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 47.00 1 ไม่ผ่านการคัดเลือก

2 10942 ด้านคอมพิวเตอร์ เด็กชายนรินทร  ทวิสุวรรณ อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 43.00 2 ไม่ผ่านการคัดเลือก

3 10395 ด้านคอมพิวเตอร์ เด็กชายกฤตพัจน์  ดีมาก ศรีธรรมราชศึกษา ขาดสอบ - -

4 10948 ด้านเพลงบอก เด็กชายศุภณัฐ  สงช่วย วัดสระไคร 91.00 1 ได้รับการคัดเลือก

5 10113 ด้านต่อค าศัพท์ภาษาไทย เด็กชายสุเมธิชัย  ทรัพย์สิน อนุบาลนครศรีธรรมราช ขาดสอบ - -

6 10945 ด้านต่อค าศัพท์ภาษาไทย เด็กหญิงชุตินันท์  สังคปาล ดรุณศึกษา ขาดสอบ - -

7 10104 ด้านขับร้องสากล เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  วัยวัฒน์ ท่าศาลา 81.30 1 ได้รับการคัดเลือก

8 10535 ด้านขับร้องสากล เด็กหญิงกชพร  แก้วฉิม สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 79.30 2 ได้รับการคัดเลือก

9 10679 ด้านขับร้องสากล เด็กหญิงสุทธิดา  ชนะไพริน ศรีธรรมราชศึกษา 75.00 3 ไม่ผ่านการคัดเลือก

10 10462 ด้านขับร้องสากล เด็กหญิงปูริดา  ราโชกาญจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 53.60 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

11 10861 ด้านขับร้องสากล เด็กชายอรรถการ  เรืองเต็ม เทศบาลวัดเสมาเมือง ขาดสอบ - -

12 10528 ด้านดนตรีไทย เด็กหญิงปุญญิสา  ราชบ าเพิง วัดน  ารอบ 96.33 1 ได้รับการคัดเลือก

13 10715 ด้านดนตรีไทย เด็กหญิงปาณิกา  จุลเลศ อนุบาลนครศรีธรรมราช 86.00 2 ไม่ผ่านการคัดเลือก

14 10195 ด้านดนตรีไทย เด็กชายศิริชัย  อังครา อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 57.33 3 ไม่ผ่านการคัดเลือก

15 10613 ด้านดนตรีไทย เด็กชายดิศรณ์  โอ่เอ่ียม อนุบาลนครศรีธรรมราช 56.67 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

16 10334 ด้านดนตรีไทย เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีแจ่ม เทศบาลวัดเสมาเมือง 46.67 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก

17 10077 ด้านดนตรีไทย เด็กชายพัทธนันท์  เจี ยงย่ี อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ขาดสอบ - -

18 10735 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงอักษณา  ไชโย เทศบาลวัดท้าวโคตร 92.33 1 ได้รับการคัดเลือก

19 10364 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงธันวรัตน์  ตัวตั ง เทศบาลวัดท้าวโคตร 88.66 2 ได้รับการคัดเลือก

20 10765 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงพลอยณพัชร  ปาละกุล สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 85.33 3 ได้รับการคัดเลือก

21 10627 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงนภัสกร  เกิดทองมี เทศบาลวัดเสมาเมือง 74.00 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

22 10531 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงธนัชศิกานต์  ลีละพงศ์วัฒนา เทศบาลวัดใหญ่ ขาดสอบ - -

23 10904 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงศศิภา  ฮ่ันวัฒนวงศ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ขาดสอบ - -

24 10965 ด้านนาฏศิลป์ เด็กหญิงศศิมา  นวลปาน เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ ขาดสอบ - -

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ประเภท ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ประเภท ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566

25 10821 ด้านกรีฑา เด็กชายทิวากร  เพ็ชรเสน วัดเขาขุนพนม 98.00 1 ได้รับการคัดเลือก

26 10414 ด้านกรีฑา เด็กชายจิรศักด์ิ  ไชยโรจน์ บ้านส านักใหม่ 89.00 2 ไม่ผ่านการคัดเลือก

27 10527 ด้านกรีฑา เด็กชายกฤษณะ  คงระก า สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 79.00 3 ไม่ผ่านการคัดเลือก

28 10619 ด้านกรีฑา เด็กชายพัทธกานต์  นุ่นรอด อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 75.00 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

29 10060 ด้านกรีฑา เด็กชายศรีวิชัย  หนูทองแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 64.00 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก

30 10699 ด้านกรีฑา เด็กชายชลณธี  แสนโยชน์ เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ ขาดสอบ - -

31 10909 ด้านกรีฑา เด็กชายนราวิทญ์  วรรณสุข เทศบาลวัดศาลามีชัย ขาดสอบ - -

32 10868 ด้านกรีฑา เด็กชายบรรณวิชญ์  หมวดทอง วัดพระมหาธาตุ ขาดสอบ - -

33 10415 ด้านกรีฑา เด็กชายวีระชัย  แก้วมณี เทศบาลวัดศาลามีชัย ขาดสอบ - -

34 10453 ด้านกรีฑา เด็กหญิงเกวรินทร์  กล่ินนคร วัดพระมหาธาตุ 97.00 1 ได้รับการคัดเลือก

35 10720 ด้านกรีฑา เด็กหญิงกวินธิดา  บุญเมือง เทศบาลวัดเสมาเมือง 90.00 2 ไม่ผ่านการคัดเลือก

36 10798 ด้านกรีฑา เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาถนอม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ขาดสอบ - -

37 10523 ด้านกรีฑา เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขาวมานิตย์ ศรีธรรมราชศึกษา ขาดสอบ - -

38 10641 ด้านบาสเกตบอล เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมวันรัตน์ วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227 92.00 1 ได้รับการคัดเลือก

39 10768 ด้านบาสเกตบอล เด็กหญิงชนิสรา  ทรงแก้ว วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227 89.00 2 ได้รับการคัดเลือก

40 10764 ด้านบาสเกตบอล เด็กหญิงยุพาวดี  ตุ้งซ่ี วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227 86.00 3 ได้รับการคัดเลือก

41 10766 ด้านบาสเกตบอล เด็กหญิงกิตติยา  ขนุนอ่อน วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227 83.00 4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

42 10148 ด้านบาสเกตบอล เด็กหญิงภคพร  เพชรใส นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 82.00 5 ไม่ผ่านการคัดเลือก


