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ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอ 1. แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( ม.1)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีแผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนไมเกิน 492 คน
โดยแบงเปน
1.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) จํานวน 60 คน
1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
( SMGP) จํานวน 72 คน
1.3 นักเรียนหองเรียนปกติ จํานวน 360 คน โดยวิธีสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โดยแยกเปน
1.3.1 วิธีสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน 288 คน
1.3.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 72 คน
ขอ 2. การดําเนินการรับนักเรียน
2.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) และนักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (SMGP)รายละเอียดการรับนักเรียน เปนไปตามประกาศโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
2.2 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใชคะแนนโอเน็ตหองเรียนปกติ จํานวน 288 คน
2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หองเรียนปกติจํานวน 72 คน คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักเรียนที่ไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทาย
2. นักเรียนที่อยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส
4. นักเรียนที่เปนบุตรของผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปน
พิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจหรือโรงเรียนคูพัฒนาหรือโรงเรียนเครือขาย
6. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ขอ 3. การสมัคร นักเรียนประเภท 2.2 และ 2.3
3.1 รับคูมือการสมัคร
วันที่ 20 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
ณ หองประชาสัมพันธ ประตูทางเขาโรงเรียน ดานถนนราชดําเนิน
3.2 รับสมัคร
วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

- 2- นักเรียนที่ตองการสมัครเงื่อนไขพิเศษ ใหสมัครได ณ หองสํานักงานผูอํานวยการ
ในวันที่ 25 -28 มีนาคม 2561
3.3 สอบ
วันเสารที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 - 14.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ขอ 4 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
1. สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเทา
2 ไมจํากัดอายุ เพศ ตองเปนโสด

ขอ 5. หลักฐานการรับสมัครสอบ
1 ใบสมัคร และคูมือการสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2 ใบบันทึกขอมูลที่ print จากระบบการสมัคร ผานคอมพิวเตอร
3. ทะเบียนบาน ของนักเรียนที่มีเลขประชาชนของบิดาและมารดา ถาไมมีเลขประชาชนของ บิดา-มารดา
ใหใชทะเบียนบานของบิดา-มารดา แนบดวย (ตรวจสอบแลวคืน)
4. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ป.6 จากโรงเรียน
5. รูปถายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
ขอ 6 วันประกาศผล
ภายในวัน 4 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ www. kanlayanee.ac.th.
ขอ 7 วันรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561 ใหนักเรียนทั่วไปที่ผานการคัดเลือกทุกประเภทใหมารายงานตัว ณ หองประชุม
อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดย
- เวลา 09.30-10.00 น. ลงชือ่ รายงานตัว
- เวลา 10.00-11.00 น. ประชุมชี้แจง การเตรียมตัวในการมอบตัว
(ถาไมมารายงานตัวในวัน เวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ ในการเขาเรียน ชั้น ม.1 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช )

ขอ. 8 วันมอบตัว
8.1 ประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใหผูปกครองนํานักเรียนที่
ผานการคัดเลือกทุกคน ทุกประเภท รวมทั้ง EP และ SMGP มาประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียน
ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รายละเอียดตาม
เอกสารที่ไดรับวันรายงานตัว
8.2 เมื่อผูปกครองไดทําการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนไดจัดแผนการเรียนและหองเรียน
ใหนักเรียนแลว โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือหองเรียน
ขอ. 9 หลักฐานการมอบตัว
1. ปพ.1-ป. หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเทาที่แสดงวาจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับจริงพรอมสําเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา อยางละ 1 ฉบับ ของ นักเรียน - บิดา - มารดา
โดยชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1-ป. และสําเนาทะเบียนบานตองตรงกัน
(ตรวจสอบแลวคืนฉบับจริง )
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ ของผูปกครอง
รับรองสําเนาถูกตอง ผูปกครองตองเปนบิดา มารดา หรือเจาของบานที่นักเรียนอาศัย และ ระบุ

- 3ความเกี่ยวพันกับนักเรียน (ผูปกครองตองบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ ดานการเงิน
และ ความประพฤติ ของนักเรียนได)
4. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
ขอ.10 เมื่อนักเรียนมีสภาพเปนนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ของโรงเรียนนี้
โดยเครงครัด เชน การแตงกาย การมาเรียน และความประพฤติอื่น ๆ ตามคูมือนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ขอ.11 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ม.4)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีแผนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวนไมเกิน 455 คน โดยแบงเปน
1. ประเภทคัดเลือกจากนักเรียน ม.3 เดิม
จํานวน 320 คน
2. ประเภทโครงการหองเรียนพิเศษ
- โครงการพหุภาษา (MP)
จํานวน 25 คน
- โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ดาน
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (SMGP)
จํานวน 30 คน
3 ประเภทหองเรียนปกติ สอบคัดเลือกและใชคะแนนโอเน็ต
จํานวน 64 คน
4. ประเภทหองเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ
ไมเกิน 16 คน
ขอ.12 วิธีการในการดําเนินการรับนักเรียน
12.1 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม จํานวน 320 คน
ดําเนินการตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ลงวันที่
22 ธันวาคม 2560

12.2 ประเภทนักเรียนหองเรียนพิเศษ

นักเรียนนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (EDUCATION
HUB) (MP) จํานวน 25 คนและโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร–
คณิตศาสตร (SMGP) รายละเอียดการรับนักเรียน เปนไปตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการ
หองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
12.3 ประเภทนักเรียนหองเรียนปกติสอบคัดเลือกและใชคะแนนโอเน็ต โรงเรียนรับสมัครสอบนักเรียน
เขาศึกษา จํานวน 64 คน ใน 5 แนวทางการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
รับจํานวน
28 คน
2. แผนการเรียนศิลป – คณิตศาสตร
รับจํานวน
10 คน
3 แผนการเรียนศิลปภาษาไทย – สังคมศึกษา
รับจํานวน
8 คน
4 แผนการเรียนศิลปภาษาญี่ปุน (โครงการพิเศษ)
รับจํานวน
8 คน
5 แผนการเรียนศิลปภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
รับจํานวน
10 คน
(สําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน และภาษาญี่ปุน ตองจายคาจางสอนครูชาวตางชาติ และกิจกรรมทางภาษา
ประมาณคนละ 1,200 บาท ตอภาคเรียน)
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12.4 ประเภทหองเรียนปกติ เงือ่ นไขพิเศษ คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักเรียนที่ไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทาย
2. นักเรียนที่อยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส
4. นักเรียนที่เปนบุตรของผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปน
พิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจหรือโรงเรียนคูพัฒนาหรือโรงเรียนเครือขาย
6. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง

13. การดําเนินการรับเขาศึกษาตามขอที่ 12.3และ 12.4
13.1 คุณสมบัติของผูสมัคร

1. สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2560 หรือเทียบเทา
2. ไมจํากัดอายุ เพศ ตองเปนโสด
3. ไมจํากัดเขตพื้นที่
13.2 วันรับคูมือการสมัคร
ตั้งแตวันที่ 20 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ณ หองประชาสัมพันธ ประตูทางเขาโรงเรียน ดานถนนราชดําเนิน
13.3 วันรับสมัคร
ระหวางวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา เวลา 08.30 -12.00 น.และ 13.00-16.00 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
******นักเรียนโควตา สมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ใหสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ หองแนะแนว
เวลา 08.00 -12.00 น. เทานั้น******

13.4 วันสอบ
วันอาทิตย ที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

13.5 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร และคูม ือการสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. ใบบันทึกขอมูลที่ print จากระบบการสมัคร ผานคอมพิวเตอร
3. ทะเบียนบาน ของนักเรียนที่มีเลขประชาชนของบิดาและมารดา ถาไมมีเลขประชาชน
ของบิดา-มารดา ใหใชทะเบียนบานของบิดา-มารดา แนบดวย (ตรวจสอบแลวคืน)
4. ป.พ. 1- 3 หรือ ปพ.1:บ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่
แสดงวา กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา
5. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
6. ใบแสดงผลคะแนนรสอบ O-NET จากสถานศึกษาเดิม
ขอ 14 วันประกาศผล
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ www. kanlayanee.ac.th.

- 5ขอ 15 วันรายงานตัว
ใหนักเรียนที่ผานการคัดเลือกทุกประเภท ยกเวนนักเรียนโครงการพิเศษ ใหมารายงานตัวใน
วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดย
เวลา 09.00-09.30 น. ลงชือ่ รายงานตัว
เวลา 09.30 -11.00 น. ประชุมชี้แจง การเตรียมตัวในการมอบตัว
(ถาไมมารายงานตัวในวัน เวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ ในการเขาเรียน ชั้น ม.4 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช )

ขอ.16 วันมอบตัว

16.1 นักเรียนที่มีสิทธิ์เขาเรียนทุกประเภท ทั้ง MP, SMGP และหองเรียนปกติประชุมผูปกครองปละมอบตัว
ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
16.2 เมื่อผูปกครองไดทําการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนไดจัดแผนการเรียนและ
หองเรียนใหนักเรียนแลว โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือหองเรียน

หลักฐานการมอบตัว

1. ปพ. 1 – 3 หรือ ปพ1: บ หรือเทียบเทา ที่แสดงวาจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ฉบับจริง (ตองมี)
พรอมสําเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไวตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแลวคืน)
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา 1 ฉบับ ของ นักเรียน บิดา มารดา
โดยชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ปพ.1 และสําเนาทะเบียนบาน เอกสารหลักฐานทุกอยาง
ตองมีขอมูลถูกตองตรงกัน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ ของผูปกครอง
รับรองสําเนาถูกตอง และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน (ผูปกครองตองบรรลุนิติภาวะและ
สามารถรับผิดชอบดานการเงินและความประพฤติของนักเรียนได)
4.รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป

ขอ.17 เมื่อนักเรียนมีสภาพเปนนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
ของ โรงเรียนนี้ โดยเครงครัด เชน การแตงกาย การมาเรียน และความประพฤติอื่น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
(นาย ส.สมบัติ มีสุนทร)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

