
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง   การรับนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕63 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
--------------------- 

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕63 เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียน
ด าเนินการ นั้น โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๓๔   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จึงขอประกาศรับนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือก
เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕63 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ดังนี้ 
 
๑. การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
    ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑.๑  ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕62 
๑.๑.๒  ผลการเรียน 
  ๑. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้น ป.๔ และ ป.๕ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

  ๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในชั้น ป.๔ และ ป.๕ ตั้งแต่ ๓.๐๐ 
ขึ้นไป   ๓. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชั้น ป.๔ และ 
ป.๕ ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป๑.๑.๓  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและสุขภาพแข็งแรง 
๑.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๑.๑.๕ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนได้จนจบหลักสูตร 
๑.๑.๖ มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
๑.๑.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะช าระเงินค่าใช้จ่ายในการเสริมพิเศษส าหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,5๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นอกเหนือจากเงินบ ารุง
การศึกษาปกติ  

๑.๑.๘ รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ 
 
     ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 

๑.๒.๑ ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่กรอกข้อความเรียบร้อย 
๑.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีชื่อนักเรียนที่สมัคร 
๑.๒.๓ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน  

และถ่ายไว้ในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
๑.๒.๔  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  (ป.พ.๑) ฉบับจริง ซึ่งจะใช้ตรวจสอบผลการเรียน     
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       ๑.๓ ก าหนดการรับระเบียบการและใบสมัคร 
            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
– 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 (ในเวลาราชการ) และในวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕63 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 
       ๑.๔ ก าหนดวันรับสมัคร  วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  วันสอบคัดเลือก  และวันประกาศผล
สอบ 

๑.๔.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๑  โดยที่นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง 

๑.๔.๒ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  5  มีนาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ และป้ายประชาสัมพันธ์ศาลารวมฝัน รวมทั้งทางเว็บไซต์โรงเรียน  
www.kwc.ac.th 

๑.๔.๓ วันสอบคัดเลือก  วันที่ 7 มีนาคม  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น.  
การตอบข้อสอบในกระดาษค าตอบ ให้ใช้ดินสอ ๒ B เท่านั้น ส่วนการกรอกข้อมูลอ่ืน ๆ ใช้ปากกาลูกลื่น 
โดยให้นักเรียนจัดเตรียมดินสอ ๒ B ปากกาลูกลื่น และยางลบดินสอมาเอง 

๑.๔.๔ วันประกาศผลสอบ  วันที่ 11 มีนาคม  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ – ๑6.0๐ น.  
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ และป้ายประชาสัมพันธ์ศาลารวมฝัน รวมทั้งทางเว็บไซต์โรงเรียน  
www.kwc.ac.th 
 
       ๑.๕ วิชาที่สอบ 
              คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคม 
 
       ๑.๖ จ านวนที่รับ 
 โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารสอบคัดเลือกเข้าเรียน จ านวน  ๓6  คน 
 
       ๑.๗ ก าหนดวันรายงานตัว   
 วันที่  17  มีนาคม ๒๕63  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.๐๐ น.   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
       ๑.๘ ก าหนดประชุมผู้ปกครองและมอบตัว 
 วันที่  17  มีนาคม ๒๕63    ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.๐๐ น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
    
๒. การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
    ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑.๑ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
 

http://www.kwc.ac.th/
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๒.๑.๒ ผลการเรียน 

    ๑. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้น ม.๑-๓ (๕ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
                   ๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานใน ม.๑-๓ (๕ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๐๐  
ขึ้นไป        
                           ๓. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานใน ม.๑-๓ (๕ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๗๕  
ขึ้นไป 

๒.๑.๓ สถานภาพโสด 
 ๒.๑.๔  มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
 ๒.๑.๕  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและสุขภาพแข็งแรง 
 ๒.๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๑.๗ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนได้จนจบหลักสูตร 
 ๒.๑.๘ มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 ๒.๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะช าระเงินค่าใช้จ่ายในการเสริมพิเศษส าหรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๓,5๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นอกเหนือจากเงินบ ารุง
การศึกษาปกติ  

         ๒.๑.๑๐ รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ 
 
    ๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
 ๒.๒.๑ ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่กรอกข้อความเรียบร้อย 
 ๒.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีชื่อนักเรียนที่สมัคร 
 ๒.๒.๓ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน  

และถ่ายไว้ในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
 ๒.๒.๔ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (ป.พ.๑) ฉบับจริง ซึ่งจะใช้ตรวจสอบผลการเรียน     
                
       ๒.๓ ก าหนดการรับระเบียบการและใบสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562 – 21 กุมภาพันธ์ ๒๕63 (ในเวลาราชการ) และในวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕63 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

 
       ๒.๔ ก าหนดวันรับสมัคร วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลสอบ 
  ๒.๔.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๑  โดยที่นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง 
  ๒.๔.๒ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  5  มีนาคม  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ และป้ายประชาสัมพันธ์ศาลารวมฝัน รวมทั้งทางเว็บไซต์โรงเรียน  
www.kwc.ac.th 

  ๒.๔.๓ วันสอบคัดเลือก  วันที่  8  มีนาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  
 การตอบข้อสอบในกระดาษค าตอบ ให้ใช้ดินสอ ๒ B เท่านั้น ส่วนการกรอกข้อมูลอ่ืน ๆ ใช้ปากกาลูกลื่น โดยให้ 
นักเรียนจัดเตรียมดินสอ ๒ B ปากกาลูกลื่น และยางลบดินสอมาเอง 
 

http://www.kwc.ac.th/
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  ๒.๔.๔ วันประกาศผลสอบ วันที่ 12  มีนาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ และป้ายประชาสัมพันธ์ศาลารวมฝัน รวมทั้งทางเว็บไซต์โรงเรียน  
www.kwc.ac.th 

 
       ๒.๕ วิชาที่สอบ 

คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบของ สสวท. (ท่ีใช้สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์เหมือนกันทั่วประเทศ) 

 
       ๒.๖ จ านวนที่รับ 
 โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าเรียน   จ านวน  ๓0  คน 
 
       ๒.๗ ก าหนดวันรายงานตัว   
 วันที่  17  มีนาคม ๒๕63  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.๐๐ น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ      

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
       ๒.๘ ก าหนดประชุมผู้ปกครองและมอบตัว 
 วันที่  17  มีนาคม ๒๕63  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.๐๐ น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ      

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่   14  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
 
       (นายมงคล  กาเหว่า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

http://www.kwc.ac.th/

