
  
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

               และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
       ประเภทโควตาเรียนดี เด็กดีศรีกาวิละและความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา  2563 

(เพิ่มเติม) 
------------------------------------------------------ 

 ตามที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มีประกาศให้โควตากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ 
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และให้โควตากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเรียนต่อใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  เพ่ือเป็นการให้โอกาสนักเรียนที่เรียนดี  ประพฤติดี  กิจกรรมเด่นมี
คุณธรรม จ านวนหนึ่งให้เข้าเรียนในโควตาเรียนดี  เด็กดีศรีกาวิละ และความสามารถพิเศษ  นักเรียนที่ได้รับโควตา
เรียนดี จะได้รับทุนการศึกษา  เป็นการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษาที่จะต้องช าระในแต่ละภาคเรียน  ซึ่งนักเรียน
จะได้รับทุนนี้ต่อไป  โดยมีเงื่อนไขนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
ส าหรับนักเรียนที่ได้รับโควตาเด็กดีศรีกาวิละจะได้รับทุนการศึกษา เป็นการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษาเฉพาะ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น และส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุนโควตาความสามารถพิเศษจะได้รับ
ทุนการศึกษา  เป็นการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษาให้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  และโรงเรียนจะ
พิจารณามอบทุนในภาคเรียนต่อไป  กรณีที่นักเรียนมีผลงานด้านความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง      โดยให้ยื่น
ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน ๒๕62 ถึงวันที่  24  มกราคม  ๒๕๖3  ตามประกาศลงวันที่  14 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 นั้น 
 

 บัดนี้ โรงเรียนต่าง ๆ ได้ส่งรายชื่อและข้อมูลของนักเรียนมาให้พิจารณา และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้
พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  ดังนั้น   จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมเติม  ได้แก่  โควตาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทเด็กดีศรีกาวิละ  จ านวน  2 คน  และโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภท
ความสามารถพิเศษ  จ านวน 1 คน  ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้      
  

 ทั้งนี้ นักเรียนทีมี่รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ใหป้ฏิบัติดังนี้ 
 1.  ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง มารายงานตัว/มอบตัว  ในวันที่  17 มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา 
08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
 
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
  1.1  ใบมอบตัว (ได้รับจากการรายงานตัว)   

1.2  รูปถ่ายนักเรียน  1  รูป  ขนาด 1.5 นิ้ว  
  1.3  หลักฐานการศึกษาตัวจริง  และส าเนา 1 แผ่น (รับรองส าเนาให้เรียบร้อย)     
  1.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
          1.4.1  ฉบับที่มีชื่อของนักเรียน   1   แผ่น 
          1.4.2  ฉบับที่มีชื่อของบิดา  1  แผ่น   
         1.4.3  ฉบับที่มีชื่อของมารดา   1  แผ่น  

        1.4.4  ฉบับที่มีชื่อของผู้ปกครอง  1  แผ่น  (กรณผีู้ปกครองไม่ใช่ บิดา หรือมารดา) 
 
 



  

 
  1.5  ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
          1.5.1  นักเรียน   1   แผ่น 
          1.5.2  บิดา  1  แผ่น   
          1.5.3  มารดา   1  แผ่น  

         1.5.4  ผู้ปกครอง  1  แผ่น  (กรณผีู้ปกครองไม่ใช่ บิดา หรือมารดา) 
  1.6  ส าเนาสูติบัตรนักเรียน  1  แผ่น (รับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
  1.7  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (รับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
  1.8  ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา, มารดา  เสียชีวิต) 
 

     * ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวประมาณ  4,000 บาท (ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ)  
       ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  เพิ่มเงินค่าบ ารุงการศึกษา  3,500  บาท 

 
 2.  ให้นักเรียน มาทดสอบความรู้พื้นฐาน  ตามวันและเวลาต่อไปนี้ 
  โควตาเรียนดี และเด็กดีศรีกาวิละ (ทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
ภาษาไทยและสังคมศึกษา) ณ อาคาร 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
       ม.1  วันที่   28  มีนาคม     2563  เวลา 08.30– 12.00 น.   
       ม.4  วันที่   29  มีนาคม     2563  เวลา 08.30– 12.00 น.  
 

  โควตาความสามารถพิเศษ  (ทดสอบภาคปฏิบัติ)   วันที่ 8 มีนาคม  ๒๕๖3   เวลา         
๐8.3๐ – 12.00 น.  ณ อาคาร 2  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  (ประกาศผลสอบ วันที่  12 มีนาคม 2563  ทาง
เพจโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย) 
 3.  หากไม่มาด าเนินการตามข้อ 1. – ข้อ 2. ข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์       

 
   ประกาศ   ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
        

 
 

 

(นายมงคล  กาเหว่า) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

     
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

       ห้องเรียนเตรียมทหาร/ต ารวจ  

     ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียนเดิม ประเภทโควตา หมายเหตุ 
1 ด.ญ. นัทชา  เจดีย์ วัดเวฬุวัน เด็กดีศรีกาวิละ   
2 ด.ญ. เกวลิน  เจดีย์ วัดเวฬุวัน เด็กดีศรีกาวิละ   

     
     
     
     

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563 

     แผนการเรียน  พิเศษญ่ีปุ่น 

     ที ่ ชื่อ - สกุล  โรงเรียนเดิม ประเภทโควตา หมายเหตุ 

1 ด.ช. อ้อย  ภูเขียว กาวิละวิทยาลัย 
ความสามารถพิเศษ *รอประกาศผลสอบ 

12 มี.ค.2563 

     
     

 


