
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕63 

----------------------------------------- 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ   
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕63  เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียน
ด าเนินการ นั้น 
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงขอประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕63 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ดังนี้ 
 
๑. วิธีการรับสมัครนักเรียน 
 ๑.๑ ให้โควตานักเรียนที่เรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ และโควตาความสามารถพิเศษแก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอใกล้เคียง โดยการส่งชื่อจาก
โรงเรียนเดิม 
 ๑.๒ รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน  ถ้าเกินกว่าที่จะรับได้ จะใช้วิธีการจับฉลาก 
 ๑.๓ ถ้านักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่สมัครยังไม่เต็มจ านวน จะรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ        
ตามจ านวนที่จะรับได้ 
 
๒. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่บริการในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         
ปีการศึกษา ๒๕63  ดังนี้ 
 ๒.๑ เขตอ าเภอเมือง  ได้แก่  ในต าบลวัดเกตุ  ต าบลหนองป่าครั่ง ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย  
ต าบลป่าแดด คือ บริเวณจากสะพานแม่คาว  ถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด ฟากทิศใต้ ถึงสี่แยกศาลเด็ก เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง ถึงสะพานข้ามแม่น้ าปิงฝั่งตะวันออก ครอบคลุมบริเวณต าบลวัดเกตุ ต าบลหนองป่าครั่ง ผ่าน
สะพานนครพิงค์ สะพานนวรัฐ ครอบคลุมต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดดเฉพาะด้านฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าปิง 
 ๒.๒ เขตอ าเภอสันก าแพง  ในต าบลสันกลาง หมู่ที่ ๑ – ๗ 
 
๓. จ านวนนักเรียนที่รับได้ 
 จ านวนห้องเรียน  5  ห้อง ๆ ละ  ๔๐  คน  รวม  20๐  คน 
 
 
 
 
 



     ๒ 
 
๔. ประเภทนักเรียนที่รับ 
 ๔.๑ นักเรียนโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละ  จากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอ
ใกล้เคียง  
 ๔.2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน    
 ๔.3 นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ      
 
๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๕.๑ ก าลังเรียน หรือ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
 ๕.๒ สถานภาพ เป็นโสด 
 ๕.๓. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง   นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน
ในต าบลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยต้องอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน 
หรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย ๑ ปี นับถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕63 
 
๖. หลักฐานที่ใช้สมัคร 
 ๖.๑ ใบสมัคร ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 ๖.๒  ใบรับรองว่าก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ๖.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีชื่อนักเรียนที่สมัคร 
 ๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่สมัคร แต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 
๗. วันรับสมัคร 
 ๗.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ และโควตาความสามารถพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 
ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม ๒๕63  
 ๗.2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่  21 – 25 มีนาคม  
๒๕63  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้อง ISO  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
  
๘. วันทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน 
 8.๑  นักเรียนโควตาความสามารถพิเศษ ทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 8.2  นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
ทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคม
ศึกษาฯ) วันที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
๙. วันประกาศผล  
 ๙.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
 ๙.2  นักเรียนโควตาความสามารถพิเศษ วันที่ 12 มีนาคม ๒๕63  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
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 ๙.3  นักเรียนทั่วไป วันที่  1 เมษายน  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องวิชาการ  
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
 
10. วันรายงานตัว 
 10.๑ นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ และโควตาความสามารถพิเศษ  วันที่  17  มีนาคม  
๒๕63   ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 10.๒ นักเรียนทั่วไป วันที่  6 เมษายน  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
๑1. วันจับฉลาก (ถ้ามี) 
 ถ้าจ านวนนักเรียนจากที่สมัครไว้ถึงวันที่ 25  มีนาคม  ๒๕63  เกินจ านวนที่รับได้ จะจับฉลาก         
ในวันที่ 6  เมษายน  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และรายงานตัวทันที      
 
๑2. วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบตัวนักเรียน 
 12.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ และโควตาความสามารถพิเศษ วันที่ 17  มีนาคม  
๒๕63   ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 12.๒  นักเรียนทั่วไป วันที่  6 เมษายน  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  14  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
 
       (นายมงคล  กาเหว่า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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