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เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนความสามารถพิเศษ 
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 
ตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประจำปีการศึกษา  2566 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ข้อ 3.2.1.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ ได้ประกาศความสามารถพิเศษทั้งหมด 8 ด้าน จำนวนรับ 14 คน 
โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
 ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์         จำนวน 1 คน 
 ความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก           จำนวน 1 คน 
 ความสามารถพิเศษด้านต่อคำศัพท์ภาษาไทย      จำนวน 1 คน 
 ความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล          จำนวน 2 คน 
   ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย           จำนวน 1 คน 
 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์           จำนวน 3 คน 
 ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา          จำนวน 2 คน 
 ความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล         จำนวน 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แนบท้ายประกาศฯ | 2 
 

1. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์   
1.1 จำนวนที่รับ  1 คน (ไม่จำกัดเพศ) 
๑.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ  

  1.2.1 มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ จะต้องมีคะแนน                    
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65 (ใบ ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน)   

  1.2.2 ได้รับรางวัลการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ (เกียรติบัตรเหรียญรางวัล เอกสารหนังสือรับรอง 

จากโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ได้รับ) 
  1.2.3 แฟ้มสะสมผลงาน หลักฐาน ประวัตินักเรียน ผลการเรียน ภาพถ่าย 

ผลงานนักเรียน 
   1.2.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะใดทักษะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ให้นักเรียนระบุ

ทักษะลงในระบบการรับสมัครออนไลน์ตามความสามารถของนักเรียน) 
           1. สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) 
   2. สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D-Animation) 
   3. สร้างเว็บเพจ Webpage ประเภท web Editor 
           4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
      5. หุ่นยนต์บังคับมือ/หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

  1.2.5 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช จะต้องใช้ความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์และเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
แข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2.6 ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของนักเรียนประเภทความสามารถ
พิเศษได้ ผู้ปกครองยินยอมที่จะให้ดำเนินขอเปลี่ยนสถานศึกษา 
 1.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ 

  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 1.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ 
   ภาคปฏิบัติ      คะแนนเต็ม  60  คะแนน  
   เกียรติบัตร เหรียญรางวัล/แฟ้มสะสมผลงาน  คะแนนเต็ม  30 คะแนน 
   สอบสัมภาษณ์     คะแนนเต็ม  10  คะแนน  
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
 
หมายเหตุ:  ผู้สมัครเตรียมโปรแกรมที่ใช้มาติดตั้งเอง หรือ สมัครด้านหุ่นยนต์ ให้นำหุ่นยนต์มาเอง 
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2.นักเรียนความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก  
2.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 1 คน (ไม่จำกัดเพศ) 
2.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ จัดเตรียมมาเอง 

  2.2.1 มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ จะต้องมีคะแนน                    
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65 (ใบ ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน)    

  2.2.2 มีความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลงบอก โดยนำเสนอหลักฐาน ผลงาน/รางวัล
ที่ได้รับเป็นแฟ้มงาน จำนวน 1 ชุด ที่มีคำรับรองจากครูที่ปรึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียน ทั้งรางวัลระดับ
โรงเรียน/เขตพ้ืนที/่จังหวัด/ภาค/ประเทศ 

    - นักเรียนเข้าทดสอบความสามารถพิเศษจากคณะกรรมการ หลังจากยื่นแฟ้มสะสมผลงานแล้ว 
    - ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณี

ศรีธรรมราช และส่งเสริมให้มีการร่วมกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก   

 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุดภาษาไทย  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 2.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก  
   ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน) 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
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3.นักเรียนความสามารถพิเศษด้านต่อคำศัพท์ภาษาไทย    
3.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 1 คน (ไม่จำกัดเพศ) 
3.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ จัดเตรียมมาเอง 

  3.2.1 มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ จะต้องมีคะแนน                    
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65 (ใบ ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน)    

  3.2.2 มีความสามารถพิเศษทักษะในการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิม โดยนำเสนอ
หลักฐาน ผลงาน/รางวัลที่ได้รับเป็นแฟ้มงาน จำนวน 1 ชุด ที่มีคำรับรองจากครูที่ปรึกษา หรือผู้บริหาร
โรงเรียน ทั้งรางวัลระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนที/่จังหวัด/ภาค/ประเทศ 

 3.2.3 มีการแข่งขันเพื่อทำการทดสอบจำนวน 5 เกม  ดังนี้ เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่ง
ขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก เมื่อแข่งขัน เสร็จให้บันทึกผลการแข่งขันในใบบันทึกผลการแข่งขัน 
(master score card) และส่งให้กรรมการจัดลำดับคะแนน  เกมที่ 2 - 5 กรรมการประกบคู่การแข่งขัน
วิธีการ King of the Hill (KOTH) ในทุกรอบ โดยนำผู้เข้าสอบขันที่มีลำดับคะแนนหลังจากจบเกมก่อนหน้านี้
มาประกบคู่ใหม่ และให้ทีมอันดับ 1 พบ ๒ และ ๓ พบ ๔ ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน หลัง
จบการแข่งขันในแต่ละเกม ให้ผู้เข้าสอบขันบันทึกผลการแข่งขันในใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score 
card) และส่งให้กรรมการ จัดลำดับคะแนน  

 3.2.4 ในการแข่งขันเพื่อทำการทดสอบ มีนักกีฬาคำคมของทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช จำนวน 3 คน เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย  

 3.2.5 เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน แป้นวางเบี้ย 
ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์เครื่องหมายให้เรียบร้อย เพ่ือใช้ในการทดสอบ 
 3.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่อคำศัพท์ภาษาไทย      

 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร6   
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 3.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านต่อคำศัพท์ภาษาไทย    
   ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน) 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
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4. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล   
4.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 2 คน (ไม่จำกัดเพศ) 
4.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ จัดเตรียมมาเอง 

  4.2.1 มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยสากลและสากลตามท่ีกำหนด 
   - แนวเพลงไทยสากล (ลูกทุ่ง ลูกกรุง พระราชนิพนธ์) 
   - แนวเพลงสากล 
  4.2.2 เคยได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
  4.2.3 ระเบียบวินัยการฝึกซ้อม หลังเลิกเรียนทุกวัน และ วันหยุดตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
  4.2.4 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกัลยาณี            

ศรีธรรมราช จะต้องใช้ความสามารถพิเศษขับร้องสากลและเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
แข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  4.2.5 ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของนักเรียนประเภทความสามารถ
พิเศษได้ ผู้ปกครองยินยอมที่จะให้ดำเนินขอเปลี่ยนสถานศึกษา 
 4.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล  

  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องดนตรีสากล ฝั่ง 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 4.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล 
  ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  70  คะแนน 
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม    30   คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงานงานย้อนหลัง 3 ป)ี 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
หมายเหตุ:  1. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียม Backing Track  มาเอง 
   2. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมเนื้อเพลงที่ใช้ในการสอบมาจำนวน 3 ชุด ให้แก่คณะกรรมการ 
   3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้า ขณะผู้สมัครกำลังสอบภาคปฏิบัติ 
   4. ซาวด์เพลง ต้องไม่มี Guide Melody (รับ Backing Track  ที่บันทึกใน USB Flash Drive 
เท่านั้น) 
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5. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
5.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 1 คน (ไม่จำกัดเพศ) 
5.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ  

  5.2.1 มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ดังนี้ 
   - ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงเล็ก 
   - ฆ้องวงใหญ่ - ซอด้วง  - ซออู้ 
   - ขลุ่ยเพียงออ - จะเข้  - ขิม  
   และเครื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้านอ่ืน ๆ  
โดยทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้ เว้นแต่ผู้สมัครประสงค์นำเครื่องดนตรีมาเอง 
  5.2.2 เคยได้รับรางวัลประกวดแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือเข้าร่วม

กิจกรรมดนตรีไทยในสถานที่ต่าง ๆ ที่นักเรียนหรือโรงเรียนนั้น ๆ ได้รับหมอบหมาย 
  5.2.3 ระเบียบวินัยการฝึกซ้อม หลังเลิกเรียนทุกวัน และ วันหยุดตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
  5.2.4 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกัลยาณี            

ศรีธรรมราช จะต้องใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
แข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  5.2.5 ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของนักเรียนประเภทความสามารถ
พิเศษได้ ผู้ปกครองยินยอมที่จะให้ดำเนินขอเปลี่ยนสถานศึกษา 
 5.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 

  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องดนตรีไทย ฝั่ง 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 5.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
  ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  70  คะแนน 
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม    30   คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงานงานย้อนหลัง 3 ป)ี 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
หมายเหตุ:  1. ผู้สมัครต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยต่อหน้ากรรมการในวันสอบ เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความ
ถนัดโดยนำเครื่องดนตรีมาเอง  หรือใช้เครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ 
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6. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์  
6.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 3 คน (ไม่จำกัดเพศ) 
6.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ จัดเตรียมมาเอง 

  6.2.1 ประเภทรำวงมาตรฐาน 
   - เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงรำมาซิมารำ 
  6.2.2 ประเภทนาฏศิลป์ไทยตามความถนัด จำนวน 1 เพลง เช่น ระบำมาตรฐาน                   

ระบำเบ็ดเตล็ด รำพ้ืนเมืองภาคใต้ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หรือนาฏศิลป์สากล เป็นต้น 
  6.2.3 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกัลยาณี            

ศรีธรรมราช จะต้องใช้ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์และเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  6.2.4 ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษได้ 
ผู้ปกครองยินยอมที่จะให้ดำเนินขอเปลี่ยนสถานศึกษา 
 6.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์  

  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุม
อเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรี
ธรรมราช 
 6.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์  
   ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  80  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  20  คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงานด้านนาฏศิลป์) 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
 
หมายเหตุ:  ผู้สมัครต้องเตรียมผ้าแดงและเพลงมาเอง 
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7. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกรีฑา   
7.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 2 คน แบ่งเป็น 
       เพศชาย  จำนวน 1 คน 
      เพศหญิง  จำนวน 1 คน 
7.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ จัดเตรียมมาเอง 

 7.2.1 มีความสามารถด้านกรีฑา แนบหลักฐานที่แสดงว่าได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ 

 7.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 7.2.3 มีระเบียบวินัยและเข้าซ้อมกีฬา ตามเวลาดังนี้ 
   -  วันจันทร์-ศุกร์ ฝึกซ้อม เวลา  17.00 – 19.30 น. 
   -  วันอาทิตย์ ฝึกซ้อม เวลา  09.00 – 17.00 น. (หยุดวนัเสาร์) 

 7.2.4 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกัลยาณี            
ศรีธรรมราช จะต้องเล่นกีฬาและเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กรีฑา) 

 7.2.5 ต้องเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่โรงเรียนอนุญาตทุกรายการ 
 7.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามคำสั่งของโรงเรียน 
 7.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านกรีฑา  
  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุม

อเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง 2) 
การแต่งกายในวันทดสอบ แต่งกายด้วยเสื้อพละ กางเกงขาสั้น รองเท้ากีฬา 
 7.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านกรีฑา   
   ทดสอบความสามารถทักษะทางด้านกีฬา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์ ตรวจวัดความสูงสมส่วนของร่างกายและตรวจแฟ้มสะสมผลงาน  
         คะแนนเต็ม  40  คะแนน  
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
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8. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล  
8.1 จำนวนที่รับ  จำนวน 3 คน (เพศหญิง) 
8.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบ จัดเตรียมมาเอง 

 8.2.1 มีความสามารถด้านกรีฑา แนบหลักฐานที่แสดงว่าได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ 

 8.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 8.2.3 มีระเบียบวินัยและเข้าซ้อมกีฬา ตามเวลาดังนี้ 
   -  วันจันทร์-ศุกร์ ฝึกซ้อม เวลา  17.00 – 19.30 น. 
   -  วันเสาร์ ฝึกซ้อม เวลา  09.00 – 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย)์ 

 8.2.4 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกัลยาณี            
ศรีธรรมราช จะต้องเล่นกีฬาและเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กรีฑา) 

 8.2.5 ต้องเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่โรงเรียนอนุญาตทุกรายการ 
 8.2.6 สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตามคำสั่งของโรงเรียน 
 8.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล   
  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฟังคำชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุม

อเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง 2) 
การแต่งกายในวันทดสอบ แต่งกายด้วยเสื้อพละ กางเกงขาสั้น รองเท้ากีฬา 
 8.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล    
   ทดสอบความสามารถทักษะทางด้านกีฬา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์ ตรวจวัดความสูงสมส่วนของร่างกายและตรวจแฟ้มสะสมผลงาน  
         คะแนนเต็ม  40  คะแนน  
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
 
 


