- 1-

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อ 1. แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีแผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนไม่เกิน 492 คน
โดยแบ่งเป็น
1.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) จานวน 60 คน
1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
( SMGP) จานวน 72 คน
1.3 นักเรียนห้องเรียนปกติ จานวน 360 คน โดยวิธีสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โดยแยกเป็น
1.3.1 วิธีสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 288 คน
1.3.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 72 คน
ข้อ 2. การดาเนินการรับนักเรียน
2.1 นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) และนักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)รายละเอียดการรับนักเรียน เป็นไปตามประกาศโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
2.2 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตห้องเรียนปกติ จานวน 288 คน
2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ห้องเรียนปกติจานวน 72 คน คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2. นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครือข่าย
6. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 3. การสมัคร นักเรียนประเภท 2.2 และ 2.3
3.1 รับคู่มือการสมัคร
วันที่ 20 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ด้านถนนราชดาเนิน
3.2 รับสมัคร
วันที่ 24-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

- 2- นักเรียนที่ต้องการสมัครเงื่อนไขพิเศษ ให้สมัครได้ ณ ห้องสานักงานผู้อานวยการ
ในวันที่ 24 -28 มีนาคม 2561
3.3 สอบ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2 ไม่จากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด

ข้อ 5. หลักฐานการรับสมัครสอบ
1 ใบสมัคร และคู่มือการสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2 ใบบันทึกข้อมูลที่ print จากระบบการสมัคร ผ่านคอมพิวเตอร์
3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียนที่มีเลขประชาชนของบิดาและมารดา ถ้าไม่มีเลขประชาชนของ บิดา-มารดา
ให้ใช้ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา แนบด้วย (ตรวจสอบแล้วคืน)
4. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ป.6 จากโรงเรียน
5. รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
ข้อ 6 วันประกาศผล
ภายในวัน 4 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ www. kanlayanee.ac.th.
ข้อ 7 วันรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561 ให้นักเรียนทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุม
อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดย
- เวลา 09.30-10.00 น. ลงชือ่ รายงานตัว
- เวลา 10.00-11.00 น. ประชุมชี้แจง การเตรียมตัวในการมอบตัว
(ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช )

ข้อ. 8 วันมอบตัว
8.1 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ผู้ปกครองนานักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทุกประเภท รวมทั้ง EP และ SMGP มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้รับวันรายงานตัว
8.2 เมื่อผู้ปกครองได้ทาการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนและห้องเรียน
ให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียน
ข้อ. 9 หลักฐานการมอบตัว
1. ปพ.1-ป. หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ ของ นักเรียน - บิดา - มารดา
โดยชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ป.05 หรือ ปพ.1-ป. และสาเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน
(ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง )
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง
รับรองสาเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ ระบุ

- 3ความเกี่ยวพันกับนักเรียน (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ ด้านการเงิน
และ ความประพฤติ ของนักเรียนได้)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
ข้อ.10 เมื่อนักเรียนมีสภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ของโรงเรียนนี้
โดยเคร่งครัด เช่น การแต่งกาย การมาเรียน และความประพฤติอื่น ๆ ตามคู่มือนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อ.11 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีแผนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนไม่เกิน 455 คน โดยแบ่งเป็น
1. ประเภทคัดเลือกจากนักเรียน ม.3 เดิม
จานวน 320 คน
2. ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
- โครงการพหุภาษา (MP)
จานวน 25 คน
- โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้าน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
จานวน 30 คน
3 ประเภทห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต
จานวน 64 คน
4. ประเภทห้องเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ
ไม่เกิน 16 คน
ข้อ.12 วิธีการในการดาเนินการรับนักเรียน
12.1 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จานวน 320 คน
ดาเนินการตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ลงวันที่
22 ธันวาคม 2560

12.2 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (EDUCATION
HUB) (MP) จานวน 25 คนและโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ (SMGP) รายละเอียดการรับนักเรียน เป็นไปตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
12.3 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต โรงเรียนรับสมัครสอบนักเรียน
เข้าศึกษา จานวน 64 คน ใน 5 แนวทางการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับจานวน
28 คน
2. แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์
รับจานวน
10 คน
3 แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทย – สังคมศึกษา
รับจานวน
8 คน
4 แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
รับจานวน
8 คน
5 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
รับจานวน
10 คน
(สาหรับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ต้องจ่ายค่าจ้างสอนครูชาวต่างชาติ และกิจกรรมทางภาษา
ประมาณคนละ 1,200 บาท ต่อภาคเรียน)
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12.4 ประเภทห้องเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2. นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครือข่าย
6. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

13. การดาเนินการรับเข้าศึกษาตามข้อที่ 12.3และ 12.4
13.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2560 หรือเทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด
3. ไม่จากัดเขตพื้นที่
13.2 วันรับคู่มือการสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ด้านถนนราชดาเนิน
13.3 วันรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2561 เวลา เวลา 08.30 -12.00 น.และ 13.00-16.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
******นักเรียนโควตา สมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ให้สมัครวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องแนะแนว
เวลา 08.00 -12.00 น. เท่านั้น******

13.4 วันสอบ
วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

13.5 หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร และคู่มือการสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. ใบบันทึกข้อมูลที่ print จากระบบการสมัคร ผ่านคอมพิวเตอร์
3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียนที่มีเลขประชาชนของบิดาและมารดา ถ้าไม่มีเลขประชาชน
ของบิดา-มารดา ให้ใช้ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา แนบด้วย (ตรวจสอบแล้วคืน)
4. ป.พ. 1- 3 หรือ ปพ.1:บ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่
แสดงว่า กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
6. ใบแสดงผลคะแนนรสอบ O-NET จากสถานศึกษาเดิม
ข้อ 14 วันประกาศผล
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ www. kanlayanee.ac.th.

- 5ข้อ 15 วันรายงานตัว
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ยกเว้นนักเรียนโครงการพิเศษ ให้มารายงานตัวใน
วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดย
เวลา 09.00-09.30 น. ลงชือ่ รายงานตัว
เวลา 09.30 -11.00 น. ประชุมชี้แจง การเตรียมตัวในการมอบตัว
(ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช )

ข้อ.16 วันมอบตัว
16.1 นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกประเภท ทั้ง MP, SMGP และห้องเรียนปกติประชุมผู้ปกครองปละมอบตัว
ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
16.2 เมื่อผู้ปกครองได้ทาการมอบตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนและ
ห้องเรียนให้นักเรียนแล้ว โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียนหรือห้องเรียน

หลักฐานการมอบตัว
1. ปพ. 1 – 3 หรือ ปพ1: บ หรือเทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับจริง (ต้องมี)
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแล้วคืน)
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ ของ นักเรียน บิดา มารดา
โดยชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ปพ.1 และสาเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานทุกอย่าง
ต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง
รับรองสาเนาถูกต้อง และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน (ผู้ปกครองต้องบรรลุนิติภาวะและ
สามารถรับผิดชอบด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้)
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป

ข้อ.17 เมื่อนักเรียนมีสภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ของ โรงเรียนนี้ โดยเคร่งครัด เช่น การแต่งกาย การมาเรียน และความประพฤติอื่น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(นาย ส.สมบัติ มีสุนทร)
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

