
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
เร่ือง  การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประจ าปีการศึกษา  2563 (ภายใต้ พรก.ฉกุเฉิน) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ 
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

อาศัยอ านาจตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562                    
เพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้  พร้อมทั้งเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่ว
ราชอาณาจักร และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงก าหนดรายละเอียด
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังนี้ 

 

1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.1  แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มีแผนการรับ

นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   
นักเรียนห้องเรียนปกติ จ านวน 405 คน  โดยแบ่งเป็น 

1.1.1 นักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET    จ านวน  360 คน 
1.1.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ   จ านวน    12 คน 

   1.1.๓ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ     จ านวน    33 คน 
1.2  การด าเนินการรับนักเรยีน 

1.2.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET จ านวน 360 คน 
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  
(2) คะแนน O-NET  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น ร้อยละ 30   
 

1.2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ 12 คน แบ่งเป็น 
   1.2.2.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์   จ านวน 3 คน 
   1.2.2.2 ความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล  จ านวน 2 คน 
   1.2.2.3 ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย    
    - เพลงบอก     จ านวน 1 คน 
  - กลอนสด     จ านวน 2 คน 
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   1.2.2.4 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
  - นักกรีฑาชาย    จ านวน 2 คน 
  - นักกรีฑาหญิง    จ านวน 2 คน 

1.2.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.2.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.2.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 1.2.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 1.2.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 1.2.3.5 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน ที่ให้การ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3  การสมัคร  
  1.3.1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

1.3.1.1 วันรับคู่มือการสมัคร 
วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 –  

16.30 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชด าเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
**ส าหรับผูท้ี่รับคู่มือสมัครไปแล้วนั้น สามารถน ามาใช้ในการสมัครออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องรับคู่มือใหม่** 

1.3.1.2 วันบันทึกข้อมูลและรับสมัคร 
 การสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

www.kanlayanee.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 
    ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขท่ีนั่งสอบ บนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ         
ที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์ และ ดูประกาศห้องสอบ เลขที่นั่ง หน้าเว็บไซต์ www.kanlayanee.ac.th  

1.3.1.3 วันสอบ (รอการประกาศ สพฐ.)  
1.3.1.4 หลักฐานการเข้าสอบ  

(1) ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และ                
ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

(๒) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงานราชการ 
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
    (3) เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET  ชั้น ป.6 ที่ Print ระบบของ สทศ.  
หรือออกโดยโรงเรียนเดิมรับรองส าเนาโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
    หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
(ตามประกาศของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) 
 

1.4  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 

1.4.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551            
ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

1.4.2 ไม่จ ากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
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1.5 วันประกาศผล (รอการประกาศ สพฐ.) 
 

๑.6 วันรายงานตัว (รอการประกาศ สพฐ.) 
 

1.7 วันมอบตัว (รอการประกาศ สพฐ.) 
 

1.8  หลักฐานการมอบตัว  
1.8.1 ปพ.1:ป. หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง 

พร้อมส าเนา 1  ฉบับ   
1.8.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ ของนักเรียน - บิดา - มารดา โดยชื่อ 

- สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1:ป.  และส าเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน  (ตรวจสอบแล้วคืน
ฉบับจริง ) 

1.8.3 ส าเนาบัตรประจ าตั วประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ                
ของผู้ปกครอง รับรองส าเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ ระบุความ
เกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเรียน  ด้านการเงิน และความ
ประพฤตขิองนักเรียนได้) 

1.8.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
ทั้งนี้การน าส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัว ผู้มอบตัวต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ

หลักฐานเอกสาร หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิด
ทางกฎหมาย 
 
 

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4 
2.1  แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

2.1.1 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนทีจ่บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม และโรงเรียน
อ่ืนที่ใช้การสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET                  จ านวน   80  คน 

๒.1.2 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนความสามารถพิเศษ   จ านวน   10  คน                   
๒.1.3 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนเงือ่นไขพิเศษ   จ านวน   40  คน  

 

2.2 การด าเนินการรับนักเรยีน 
2.2.1 ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ของโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืน 

สอบคัดเลือกและใช้คะแนนO-NET  โดยใช้สัดส่วน (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของ
โรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (2) คะแนน O-NET  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น ร้อย
ละ 30 โรงเรียนรับสมัครสอบนักเรียน เข้าศึกษา จ านวน 80 คน ใน 5 แผนการเรียน ดังนี้ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 50 คน  
2. แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์     จ านวน 15 คน  
3. แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทย – สังคมศึกษา                 จ านวน   5 คน  
4. แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น  จ านวน   5 คน  
5. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน      จ านวน   5 คน  

  2.2.2 ประเภทห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ จ านวน 10 คน  
   2.2.2.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์    จ านวน 2 คน 
   2.2.2.2 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล-ขับร้องสากล  จ านวน 2 คน  
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   2.2.2.3 ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
     - เพลงบอก     จ านวน 1 คน 
     - กลอนสด     จ านวน 1 คน 
   2.2.2.4 ความสามารถพิเศษด้านกีฬาบาสเกตบอลหญิง  จ านวน 4 คน 
 

2.2.3 ประเภทห้องเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ   คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.2.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่ง 

มีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2.2.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
2.2.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ 

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
2.2.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2.2.3.๕ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน ที่ให้การ 

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

2.3 การรับสมัครนักเรียน  
  2.3.1 วันรับคู่มือการสมัคร 

    ต้ังแต่วันที่ 1 – 12  พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 
13.00-16.30 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนราชด าเนิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

2.3.2 วันบันทึกข้อมูลและการรับสมัคร 
การสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

www.kanlayanee.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 
    ประกาศห้องสอบวัดความรู้  และเลขท่ีนั่งสอบ บนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ         
ที่ Print จากระบบสมัครออนไลน์ และ ดูประกาศห้องสอบ เลขที่นั่ง หน้าเว็บไซต์ www.kanlayanee.ac.th  

****นักเรียนโควตา สมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียน สมัครสอบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป 
ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น **** 

หมายเหตุ 
นักเรียนโควตา ม.3 เดิม ที่ไม่เปลี่ยนแผน ให้มาสอบแยกห้อง พร้อมกับนักเรียนที่สมัครทั่วไปใน

วันที่โรงเรียนก าหนด (รอการประกาศ สพฐ.) โดยน าบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานการเข้าสอบ 
 2.3.3 วันสอบ (รอการประกาศ สพฐ.)  
 2.3.4 หลักฐานการเข้าสอบ    

(1) ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ ที่ Print จากระบบการรับสมัครออนไลน์และ         
ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

(๒) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ หรือ หลักฐานที่หน่วยงานราชการ 
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
    (3) เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET  ชั้น ม.3 ที่ Print ระบบของ สทศ.  
หรือออกโดยโรงเรียนเดิมรับรองส าเนาโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
    หากผู้เข้าสอบไม่มี หลักฐานการเข้าสอบ ตามข้อ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
(ตามประกาศของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) 
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2.4 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.4.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
 2.4.2 ไม่จ ากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
 

2.5 วันประกาศผล (รอการประกาศ สพฐ.) 
 

2.6 วันรายงานตัว (รอการประกาศ สพฐ.) 
 

2.7 วันมอบตัว (รอการประกาศ สพฐ.) 
 

2.8 หลักฐานการมอบตัว 
2.8.1 ปพ. 1 – 3  หรือ ปพ1: บ  หรือเทียบเท่า  ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ฉบับจริง  

(ต้องมี)พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ  1  ภาคเรียนแล้วคืน) 
 2.8.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง   พร้อมส าเนา  1  ฉบับ   ของ นักเรียน บิดา มารดา  โดย

ชื่อ – สกลุ  นักเรียน  บิดา -  มารดา  ใน ปพ.1 และส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องมีข้อมูล
ถูกต้องตรงกัน   

 2.8.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงานของรัฐ  ของผู้ปกครอง
รับรองส าเนาถูกต้อง  และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน  (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรบัผิดชอบด้าน
การเรียน ด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้) 

 2.8.4 รูปถ่าย ขนาด  1  นิว้  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  2  รูป 
ทั้งนี้การน าส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัว ผู้มอบตัวต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ

หลักฐานเอกสาร หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิด
ทางกฎหมาย 

 

 
ประกาศ ณ วันที่  23  เมษายน 2563 
 

 
 
   (นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 


