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-ร่างประกาศ---

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------เพื่อให้การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรี ยนกัล ยาณีศรีธรรมราช เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 และ เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียน
จึงกาหนดแนวดาเนินการในการรับนักเรียน ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อ 1. แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีแผนการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 4 ห้องเรียน 132 คน โดยแบ่งเป็น
1.1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
จานวน 2 ห้องเรียนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยให้โควตานักเรียนที่มีความสามารถสอบผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือก จานวน 2 คนที่สอบเข้าเรียนได้ดาดับที่ 1 และที่ 2 และสมารถรักษาระดับผลการ
เรียนได้ไม่น้อยกว่า 3.75 ทุกภาคเรียน ได้เข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึง่ เป็นไปตามนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตาม
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1065/2544และคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.43/2546
1.2 นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์(SMGP)
จานวน 2 ห้องเรียนๆละ 36 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน
ข้อ 2. การดาเนินการรับนักเรียน
ในการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ทั้ง 2 โครงการ รับโดยวิธีการสอบคัดเลือกทั้งหมด
ตาม วัน เวลา ดังนี้
วันจาหน่ายคู่มือการสมัคร
14- 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันรับสมัคร
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสมัคร
EP : นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่ระบุ
แต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน
SMGP : นักเรียนสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง หรือครูที่ปรึกษา
ตามวันและเวลาที่ระบุ แต่งกายสุภาพ ถ้าเป็นนักเรียนสมัคร
ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
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สถานที่รับสมัคร
- โครงการ EP

ห้องประชุมโครงการ EP (235) อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช
ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

- โครงการ SMGP
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผล
ข้อ 3. เนื้อหาวิชาที่สอบ
3.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)
ภาษาอังกฤษ
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6 และความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ 150 คะแนน
ภาษาไทย
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6
50 คะแนน
คณิตศาสตร์
ใช้เนื้อหา ป. 4 - 6
50 คะแนน
วิทยาศาสตร์
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6
50 คะแนน
หมายเหตุ การจัดลาดับประกาศผล พิจารณาจากคะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณา จาก
คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ และเลขลาดับที่สมัคร ตามลาดับ
3.2 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( SMGP)
คณิตศาสตร์
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6 และความรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
วิทยาศาสตร์
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6 และความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ 100 คะแนน
ภาษาไทย
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6
30 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6
40 คะแนน
สังคมศึกษา
ใช้เนื้อหา ป. 4 – 6
30 คะแนน
หมายเหตุ การจัดลาดับประกาศผล พิจารณาจากคะแนนรวมทุกวิชา ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณา จาก
คะแนนรวม วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์ และเลขทีล่ าดับการสมัคร ตามลาดับ
ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
4.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)
4.1.1 สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
4.1.2 ไม่จากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด
4.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ไม่ต่ากว่า 2.75
4.1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
4.2 โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( SMGP)
4.2.1 สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
4.2.2 ไม่จากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด
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ข้อ 5. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร และคู่มือการสมัครของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. เอกสารแสดงผลการเรียนชั้น ป.4 - ป.5
3. รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
ข้อ 6. วิธีการสมัคร
1. ซื้อใบสมัคร และคู่มือการสมัคร ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และปฎิบัติตาม
ขั้นตอนการสมัคร ในคู่มือรับสมัคร
2. นาหลักฐานการสมัครตาม ข้อ 5. มาสมัคร ตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่ระบุ
ข้อ 7. วันรายงานตัว
นั ก เรี ย นที่ ส อบเข้ า เรี ย นได้ ต ามประกาศของโรงเรี ย นจะต้ อ งมารายงานตั ว และช าระเงิ น ในวั น อาทิ ต ย์
ที่ 18 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. (ถ้าไม่มา ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
ข้อ 8. วันสอบแยกห้อง
นักเรียนทุกคนที่ได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 7. จะต้องมาสอบเพื่อวัดความรู้และแยกห้องเรียน ในวัน เสาร์ที่
31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น. (ถ้าไม่มา ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
ข้อ 9. วันมอบตัว
ให้ผู้ปกครองนานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน มาประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนใน
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
หลักฐานการมอบตัว
1. ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงพร้อม
สาเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแล้วคืน)
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ โดยนักเรียนและผู้ปกครองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน
เดียวกันถูกต้อง โดยชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ปพ.1 และทะเบียนบ้าน ต้องถูกต้อง
ตรงกัน ( ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง )
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ปกครอง
รับรองสาเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และ ระบุ
ความเกี่ยวพันกับนักเรียน (เป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ ด้านการเงิน
และความประพฤติ ของนักเรียนได้)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อ 10. แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีแผนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จานวน 2 ห้องเรียน
จานวน 55 คนโดยแบ่งเป็น
10.1 นักเรียนโครงการหลักสูตร Education Hub (MP) จานวน 1 ห้องเรียน 25 คน
10.2 โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
จานวน 1 ห้องเรียน 30 คน
ข้อ 11. การดาเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
11.1 นักเรียนโครงการหลักสูตร Education Hub (MP) คัดเลือกจากนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงการ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยคัดเลือกจากผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน
โรงเรียนเดิมจานวน 20 คน และสอบคัดเลือก จานวน 5 คน
11.2 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก
จานวน 30 คน
วัน-เวลาในการรับสมัคร
วันจาหน่ายคู่มือการสมัคร 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันรับสมัคร
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 และ 13.00-16.30
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร
- โครงการ MP
ห้องประชุมโครงการ EP (235) อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช
- โครงการ SMGP
ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันสอบคัดเลือก
วัน อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
วันประกาศผล
ภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ข้อ 12. เนื้อหาวิชาที่สอบ
นักเรียนโครงการหลักสูตร Education Hub (MP)
ภาษาอังกฤษ
150 คะแนน
คณิตศาสตร์
100 คะแนน
ภาษาไทย
50 คะแนน
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
คณิตศาสตร์
สอบตามเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
100 คะแนน
วิทยาศาสตร์
สอบตามเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
100 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
สอบตามเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
50 คะแนน
หมายเหตุ การจัดลาดับประกาศผล พิจารณาจากคะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณา จาก
คะแนน รวมวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ และเลขลาดับการสมัคร ตามลาดับ
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ข้อ 13. คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงการหลักสูตร Education Hub (MP)
1. สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 และ
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
1. สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด
3. ไม่จากัดเขตพื้นที่
4 มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่
ต่ากว่า 2.75 และวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ข้อ 14. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. ปพ. 1 : 3 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือสาเนา ปพ.1 ทีแ่ สดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
จากโรงเรียนเดิม
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
ข้อ 15. วันรายงานตัว
นั ก เรี ย นที่ ส อบเข้ า เรี ย นได้ ต ามประกาศของโรงเรี ย นจะต้ อ งมารายงานตั ว และช าระเงิ น ในวั น
อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. (ถ้าไม่มา ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
ข้อ 16. สอบวัดความรู้ทั่วไป
นักเรีย นทุกคนที่ได้มารายงานตัวไว้ ตาม ข้อ 15. จะต้องมาสอบเพื่อวัดความรู้ทั่ว ไป ในวันอาทิตย์ ที่ 1
เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้น ม.4)
ข้อ 17. วันมอบตัว
ให้ ผู้ ป กครองน านั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กทุ ก คน มาประชุ ม ผู้ ป กครอง
และมอบตั ว นั ก เรี ย น
ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
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หลักฐานการมอบตัว
1. ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับจริงพร้อมสาเนา
1 ฉบับ (ฉบับจริงเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ภาคเรียนแล้วคืน)
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ ทั้งของนักเรียน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
โดย ชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา - มารดา ใน ปพ.1 และทะเบียนบ้านต้องตรงกัน ( ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ปกครอง
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5. ผู้มามอบตัวนักเรียนต้องเป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยกัน
และ ระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน (เป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบ ด้านการเงิน
และ ความประพฤติ ของนักเรียนได้)
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
(นาย ส.สมบัติ มีสุนทร)
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

