
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เร่ือง  การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา  2564  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         
ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนด
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ดังนี้ 

 

1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.1 แผนการรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภท โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ มีแผนการรับนักเรียน ดังนี้   
 1.1.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  

           จ านวน  60 คน 
 1.1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP)  

           จ านวน  72  คน 
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

 

1.2.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP) 

  1.2.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 

  1.2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5      
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

  1.2.1.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 1.2.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 

(SMGP) 
  1.2.2.1 ส าเรจ็การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
  1.2.2.2 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
  1.2.2.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  1.2.2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  1.2.2.5 ต้องเป็นโสด 
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1.3 การสมัคร  
  1.3.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP) 

1.3.1.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 –  

16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชด าเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
1.3.1.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโครงการ EP (235) อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรยีนกัลยาณีศรีธรรมราช             
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  1.3.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) 
    1.3.2.1 วันรับคู่มือการสมัคร 

วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 –  
16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชด าเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

1.3.2.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลยาณี อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวลา 08.30 น.– 
12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ : กรณีนักเรียนไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง หรือตัวแทนมาสมัครแทนนักเรียนได ้ โดยน า                  
บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาบันทึกข้อมูลการสมัคร 
 

1.4 หลักฐานการสมัคร 
 1.4.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (EP) 
   1.4.1.1 ใบสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
   1.4.1.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร (ตัวจริง) 
   1.4.1.3 ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5 (พร้อมรับรองส าเนา) 
   1.4.1.4 หนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปพ.1 
(พร้อมรับรองส าเนา) 
   1.4.1.5 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นตาด า และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  1.4.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) 
    1.4.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
    1.4.2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร (ตัวจริง) 
    1.4.2.3 หนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปพ.1    
(พร้อมรับรองส าเนา) 
   1.4.2.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นตาด า และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
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1.5 วันสอบและสถานที่สอบ 
 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 

และนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
สอบวัดความรู้       วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  
สอบวัดระดับความรู้ (สอบแยกห้องเรียน)   วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

(**นักเรียนทุกคนที่ได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 1.8 จะต้องมาสอบวัดระดับความรู้(สอบแยกห้องเรียน) ในวันเสาร์ที่ 1  
พฤษภาคม 2564 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 

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

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช 

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. พัก 
13.00 – 14.00 น. คณิตศาสตร์ 60 50 
14.00 – 15.00 น. ภาษาไทย 60 50 

รวม 300 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 10.30 น. คณิตศาสตร์ 90 100 

10.40 - 12.10 น. ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคม
ศึกษา 

90 100 

12.10 – 13.10 น. พัก 

13.10 - 14.40 น. วิทยาศาสตร์ 90 100 
รวม 300 

 
 

** หมายเหตุ เวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ** 
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  1.6 หลักฐานการเข้าสอบ  
  นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
และ นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 1.6.1 หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร (บัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 1.6.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

และหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 

1.7 วันประกาศผล  
 ประกาศภายในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียน

กัลยาณีศรีธรรมราช  และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  www.kanlayanee.ac.th. 
 1.7.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
 การจดัล าดับประกาศผลพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
   1.7.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีเท่ากันให้ดูผลคะแนนตามข้อ 1.7.1.2) 
   1.7.1.2 คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย 

ตามล าดับ (กรณคีะแนนเท่ากันจะพิจารณาผลคะแนนตามข้อ 1.7.1.3) 
   1.7.1.3 เลขทีล่ าดับการสมัคร ตามล าดับ 
 
 1.7.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
 การจัดล าดับประกาศผลพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
   1.7.2.1 คะแนนรวมทุกวิชา (หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 1.7.2.2) 
   1.7.2.2 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา

ตามข้อ 1.7.2.3) 
   1.7.2.3 เลขที่ล าดับการสมัคร ตามล าดับ 
 

๑.8 วันรายงานตัว  
 1.8.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
  ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง วันเสาร์ที่  

10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุโครงการ EP อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
หมายเหตุ :  
 1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 
 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศใน 

บัญชีส ารอง ตามล าดับ โดยให้ผู้ที่สอบได้ล าดับส ารองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 13.00 น. หากไม่มา 
รายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
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 1.8.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  
(SMGP) 

   ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ในวัน
เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม กัลยาณี อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  

1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได ้
2. กรณีนักเรียนไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศใน

บัญชีส ารอง ตามล าดับ โดยให้ผู้ที่สอบได้ล าดับส ารองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 13.00 น. หากไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  

 

1.9 วันมอบตัว  
 ให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP) ทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว ในวันเสาร์ที่  8 พฤษภาคม 2564  
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาด
คุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 

 เมื่อผู้ปกครองได้ท าการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียน 
และห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียนในทุกกรณี 
 

1.10 หลักฐานการมอบตัว  
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และ 

นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
1.10.1 ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง 

พร้อมส าเนา 1  ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแล้วคืน) 
1.10.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของนักเรียน  บิดา  มารดา และหรือผู้ปกครอง พร้อมส าเนา 

อย่างละ 1 ฉบับ โดยชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1:ป.  และส าเนาทะเบียนบ้านต้อง
ตรงกัน  (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 

1.10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ                
ของผู้ปกครอง รับรองส าเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ ระบุความ
เกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน  ด้านการเงิน และความ
ประพฤติของนักเรียนได้) 

1.10.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ทั้งนี้การน าส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัว ผู้มอบตัวต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
หลักฐานเอกสาร หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิด
ทางกฎหมาย 

 
 
 
 
 



6 

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4 
2.1 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ  มีแผนการรับ

นักเรียน จ านวน 80 คน ดังนี้   
 2.1.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub 

จ านวน  50  คน แบ่งเป็น 
  2.1.1.1 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม   จ านวน 30 คน  

ตามแผนการเรียน ดังนี้  
   2.1.1.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 15 คน  
   2.1.1.1.2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา    จ านวน 15 คน 
(ด าเนินการแล้ว ตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
  2.1.1.2 ประเภท นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืน และโรงเรียนเดิม 

จ านวน 20 คน 
ตามแผนการเรียน ดังนี้  

   2.1.1.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 10 คน  
   2.1.1.2.2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา    จ านวน 10 คน 
 2.1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

(SMGP)  จ านวน  30  คน 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
2.2.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub 

จ านวน 20 คน  
  2.2.1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน 10 คน 

- มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX)ทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00           
 - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)วิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)วิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

 2.2.1.2 แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา   จ านวน 10 คน 
- มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX)ทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75           

 - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)วิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 2.2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

 2.2.1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
2.2.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพเิศษวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร ์(SMGP) 

จ านวน 30 คน 
 2.2.2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
 2.2.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 2.2.2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 2.2.2.4 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
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 2.2.2.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และต้องเป็นโสด 
 2.2.2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 

2.3 การสมัคร  
  2.3.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub  
    2.3.1.1 วันรับคู่มือการสมัคร 

วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 –  
16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชด าเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2.3.1.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลา ที่ก าหนดไว้ และต้องแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือแต่งกายชุดสุภาพ (กรณีเทียบเท่าหรือส าเร็จการศึกษาไปแล้ว) วันที่ 19-23 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโครงการ EP (235) อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวลา 08.30 – 
12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
  2.3.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) 
    2.3.2.1 วันรับคู่มือการสมัคร 

วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 –  
16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชด าเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2.3.2.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

หรือแต่งกายชุดสุภาพ (กรณีเทียบเท่าหรือส าเร็จการศึกษาไปแล้ว) วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
กัลยาณศีรีธรรมราช อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ : กรณีนักเรียนไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง หรือตัวแทนสามารถมาสมัครแทนนักเรียนได้ โดยน า
บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาบันทึกข้อมูลการสมัคร 

 

2.4 หลักฐานการสมัคร 
 2.4.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub 

    2.4.1.1 ใบสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
   2.4.1.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร (ตัวจริง) 
   2.4.1.3 ส าเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
จากโรงเรียนเดิม (พร้อมรับรองส าเนา) 
   2.4.1.4 ใบรับรองความประพฤต ิ
   2.4.1.5 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นตาด า และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  2.4.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
(SMGP) 
    2.4.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
    2.4.2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร (ตัวจริง) 
    2.4.2.3 ส าเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
จากโรงเรียนเดิม (พร้อมรับรองส าเนา) 
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    2.4.2.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นตาด า และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     

2.5 วันสอบและสถานที่สอบ 
 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub และ

นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
สอบวัดความรู้    วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2564  
สอบวัดระดับความรู้   วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 

(**นักเรียนทุกคนที่ได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 2.8 จะต้องมาสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2564  
หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 

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

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี 

เวลา วิชา นาที คะแนนเต็ม 

09.00 - 10.30 น. ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

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 
 

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา 
 

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 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. วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

90 100 

รวม 300 
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ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 
 

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 07.45 น. นักเรียนเข้าแถว  
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 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 เวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ** 
 2.6 หลักฐานการเข้าสอบ  
  นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub และ 
นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (SMGP) 

 2.6.1 หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร (บัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 2.6.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

และหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 

2.7 วันประกาศผล  
 ประกาศผลภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนกัลยาณี

ศรีธรรมราช  และผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  www.kanlayanee.ac.th. 
 2.7.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub 
 การจัดล าดับประกาศผลพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
   2.7.1.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 2.7.1.2) 
   2.7.1.2 คะแนนสอบแต่ละวิชา  
    - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียงตามคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์            

วิชาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ตามล าดบั (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 2.7.1.3) 
    - แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เรียงตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ตามล าดับ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนตามข้อ 2.7.1.3) 
   2.7.1.3 เลขที่ล าดับการสมัคร ตามล าดับ 

 2.7.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
(SMGP) 

 การจัดล าดับประกาศผลพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
   2.7.2.1 คะแนนรวมทุกวิชา (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามข้อ 2.7.2.2) 
   2.7.2.2 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ (กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตาม

ข้อ 2.7.2.3) 
   2.7.2.3 เลขที่ล าดับการสมัคร ตามล าดับ 
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2.8 วันรายงานตัว  
 2.8.1 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub  

  ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ในวันเสาร์ 
ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการ EP อาคาร 2 ชั้น 3 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

หมายเหตุ :  
 1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 
 2. กรณีนักเรียนไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศใน 

บัญชีส ารอง ตามล าดับ  โดยให้ผู้ที่สอบได้ล าดับส ารองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 13.00 น. หากไม่มา 
รายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 2.8.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
(SMGP) 
   ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ในวัน
เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 6 ชั้น 1  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 หมายเหตุ :  

1. กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได ้
2. กรณีนักเรียนไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศใน

บัญชีส ารองตามล าดับ โดยให้ผู้ที่สอบได้ล าดับส ารองมารอหน้าห้องรายงานตัวก่อนเวลา 13.00 น. หากไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  

2.9 วันมอบตัว  
 ให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค Education Hub และ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP) ทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 08.30 น.        
ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
** ผู้ที่ไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาด
คุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ** 

 เมื่อผู้ปกครองได้ท าการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียน 
และห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียน 
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2.10 หลักฐานการมอบตัว  
  

 2.10.1 ปพ.1   หรอืหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าท่ีแสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับจริงพร้อม
ส าเนา 1  ฉบับ   (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ  1  ภาคเรียนแล้วคืน) 

 

 2.10.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  ของ นักเรียน บิดา  มารดา และหรือผู้ปกครอง พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
โดย ชื่อ  - สกุล ของนักเรียน  บิดา  มารดา  ใน ปพ.1  และทะเบียนบ้านต้องตรงกัน (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  

 2.10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของ
ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง  ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา  มารดา   หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย  และระบุความ
เกี่ยวพันกับนักเรียน  (เป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ  ด้านการเงินและความประพฤติ  ของ
นักเรียนได้) 

 

 2.10.4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
 
   (นายสง่า  นาวารัตน์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 


