
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕63 

------------------------------------- 
  
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ   
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕63 เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียน
ด าเนินการ นั้น 
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงขอประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕63 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ดังนี้ 
 
 

๑. วิธีการรับสมัครนักเรียน 
 ๑.๑ รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม  โดย
การให้นักเรียนแสดงความจ านงที่จะเรียน แล้วพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า 2.00 ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
รวมต่ ากว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากการจัดสอบ
ประมวลความรู้หรือประเมินความสามารถพิเศษตามความเหมาะสมของศักยภาพนักเรียน รวมทั้งการแนะแนว
การศึกษาต่อ 
 ๑.๒  รับนักเรียนทั่วไป ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืน ตามจ านวนที่เหลือจากการรับ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนเพ่ือ
จัดกลุ่มการเรียน  โดยคิดเป็นร้อยละ 80 และคะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 20 (ถ้ามี)  
 

 จ านวนนักเรียนที่รับ  รวม  310  คน  โดยแยกตามกลุ่มการเรียนต่าง ๆ คือ 
 

ที ่ กลุ่มการเรียนที่เน้น จ านวนห้อง  จ านวนนักเรียน 
๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ *** ๑ ๓0 
2 วิทย์–คณิต (เน้นวิทยาศาสตร์การแพทย์) 1 40 
3 วิทย์–คณิต (เน้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี) 1 40 
4 ศิลป์ – ค านวณ (เน้นบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์) ๑ 40 

5 ศิลป์-ไทย– สังคม ๑ 40 
6 ห้องเรียนพิเศษญี่ปุ่น  ๑ 40 
7 ห้องเรียนพิเศษจีน ๑ 40 

8 ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี กีฬา 1 40 

รวม 8 310 
 

*** ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไดแ้ยกประกาศรับนักเรียนตามประเภทโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษต่างหาก 
 
 



๒ 
 

๒. ประเภทนักเรียนที่รับ 
 ๒.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี, โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษและโควตาโรงเรียนเดิม  
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม  
 ๒.2  นักเรียนโควตาเรียนดี, โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษ ที่จบจากโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง  
 ๒.3  นักเรียนทั่วไป   
 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า  
 3.๒  ไม่จ ากัดอายุ 
 3.3  สถานภาพโสด 
 
4. หลักฐานที่ใช้สมัคร 
 4.๑  ใบสมัคร ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 4.๒  ส าเนาหลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า  หรือใบรับรองว่าก าลังเรียน
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2562 (ปพ.๗) หรือเทียบเท่า  
 4.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีชื่อนักเรียนที่สมัคร  
 4.๔  รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่สมัคร แต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 
 

5. วันรับสมัคร 
 5.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี  โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษและโควตาโรงเรียนเดิม  
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 24 มกราคม ๒๕63   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
   5.2  นักเรียนโควตาเรียนดี  โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษ จากโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 24 มกราคม ๒๕63   
 5.3  นักเรียนทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม ๒๕63  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ISO โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
  

 

6. วันสอบคัดเลือก 
 6.๑  นักเรียนโควตาความสามารถพิเศษ ทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 6.2  นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาโรงเรียนเดิม และนักเรียนทั่วไป ทดสอบความรู้
พ้ืนฐานทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ) วันที่ 
29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

 

7. วิชาที่สอบคัดเลือก และตารางสอบ 
 เวลา ๐๘.3๐ – ๐๙.3๐ น.  คณิตศาสตร์ 
 เวลา ๐๙.3๐ – ๑๐.3๐ น.  วิทยาศาสตร์ 
 เวลา ๑๐.3๐ – ๑๑.2๐ น.  ภาษาอังกฤษ 
 เวลา ๑๑.2๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาษาไทย – สังคมศึกษาฯ 
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8. วันประกาศผล  
 8.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี, โควตาเด็กดีศรีกาวิละ และโควตาโรงเรียนเดิม  จากนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องวิชาการ  
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
 8.2  นักเรียนโควตาความสามารถพิเศษ  วันที่ 12 มีนาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องวิชาการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
 8.3  นักเรียนโควตาเรียนดี โควตาเด็กดีศรีกาวิละ และโควตาความสามารถพิเศษจากโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้อง
วิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
 8.4  นักเรียนทั่วไป  วันที่  4 เมษายน ๒๕63  เวลา ๐9.0๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียน
กาวิละวิทยาลัยและทางเวปไซต์ของโรงเรียน http://www.kwc.ac.th 
 
9. วันรายงานตัว 
 9.๑  นักเรียนโควตาเรียนดี  โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษและโควตาโรงเรียนเดิม  
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม วันที ่ 17  มีนาคม  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐–๑2.0๐ น. 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 9.2  นักเรียนโควตาเรียนดี  โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษ จากโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง  วันที่  17  มีนาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 9.3  นักเรียนทั่วไป  วันที่  7 เมษายน ๒๕63  ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
10. วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบตัวนักเรียน 
 10.๑ นักเรียนโควตาเรียนดี  โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษและโควตาโรงเรียนเดิม  
จากนักเรยีนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม วันที ่ 17  มีนาคม  ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐–๑2.0๐ น. 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 10.2 นักเรียนโควตาเรียนดี  โควตาเด็กดีศรีกาวิละ โควตาความสามารถพิเศษ จากโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง  วันที่  17  มีนาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 10.3  นักเรียนทั่วไป  วันที่  7 เมษายน ๒๕63  ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   14  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
       (นายมงคล  กาเหว่า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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