
 
 

ระเบียบการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลาํพูน 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร# คณิตศาสตร# เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 4 ป*การศึกษา 2559 
------------------------------------------------------------- 

  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได คัดเลือกโรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ดําเนินการจัดห องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร) ตามโครงการเสริมสร างศักยภาพด านวิทยาศาสตร) คณิตศาสตร) 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล อม โดยการจัดสาระการเรียนรู และหน,วยการเรียนรู ของสาระการเรียนรู  ในหลักสูตรห องเรียน
พิเศษที่เน นวิทยาศาสตร) คณิตศาสตร) เทคโนโลยีและสิ่งแวดล อม พร อมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให เข มข นมากข้ึน 
ซ่ึงเป2นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่มีอยู, ด วยเหตุนี้ โรงเรียน            
จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน จึงมีความประสงค)จะรับสมัครนักเรียนเข าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 4 ประจําป8
การศึกษา 2559 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 คุณสมบัติ 

1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท,า หรือกําลังศึกษาอยู,
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 3 ป8การศึกษา 2558 หรือเทียบเท,า 

2. มีผลการเรียนดังนี้ 
2.1 ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม รายวชิาวิทยาศาสตร)พืน้ฐาน 4 ภาคเรียน ไม,ต่าํกว,า 3.00   
2.2 ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมรายวชิาคณิตศาสตร)พืน้ฐาน 4 ภาคเรียน ไม,ต่าํกว,า 3.00 

3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน 
4. มีความประพฤติเรียบร อย มีระเบียบวนิัย และอยู,ร,วมกับผู อ่ืนได เป2นอย,างด ี
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ)แข็งแรง 
6. ผู ปกครองมีความพร อมที่จะให การสนับสนนุค,าใช จ,ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู, 
 

จํานวนนักเรียนที่จะรับ 
รับนักเรียน  1  ห องเรียน  จํานวน  30  คน 

 

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
1. ย่ืนใบสมัครด�วยตนเองหรือผู�ปกครองเป4นผู�ย่ืนแทน (ขอรับใบสมัครด�วยตนเองที่ห�องธุรการหรือ

พิมพ#ออกจากเว็บไซต#ของโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน) 
2.  รับสมัคร  วันที ่20 – 24 กุมภาพันธ) 2559 ระหว,างเวลา  08.30 – 16.30 น. (ไม,เว นวันหยุดราชการ) 

ณ ห องเจ าหลวง อาคารอินทยงยศโชต ิ 
3. หลักฐานการรับสมัคร 

3.1 ใบสมัครและคํารับรองสถานศึกษาตามเอกสารแนบท ายประกาศ หรือสําเนาระเบียน                     
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียน (ปพ.6) 

3.2 แบบบันทึกข�อมูลเข�าเรียนชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 4  ที่พิมพ)ออกจากเว็บไซต)ของโรงเรียน ซ่ึงกรอกข อมูล
ถูกต องครบถ วน (**โดยนักเรียนต�องกรอกข�อมูลผ>านเว็บไซต#ของโรงเรียน 
www.chakkham.ac.th ให�ถกูต�องก>อนมาทําการสมัครล>วงหน�า 1 วัน**) 
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3.3 รูปถ,ายขนาด 1 2
1  นิ้ว หรือ 3 x 4 ซม. ไม,สวมหมวก ไม,สวมแว,นตา ถ,ายไม,เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 

3.4 สําเนาทะเบียนบ าน และสาํเนาบัตรประชาชนที่รับรองถูกต องอย,างละ 1 ฉบับ พร อมฉบบัจริง 
3.5 ค,าสมัครสอบ 50 บาท 

 

การสอบคัดเลือก    
1. ผู ที่มีสิทธิ์สอบต องมีรายชื่อปรากฏในประกาศผู มีสิทธิ์สอบ โดยจะประกาศรายชื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ) 

2559 (ที่บอร)ดข างห องวิชาการ) โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน และ www.chakkham.ac.th  
2. สอบวันอาทิตย)ที่ 6 มีนาคม 2559 โดยนักเรียนเข าแถวบริเวณลานหน าอาคาร 6 เพื่อรับฟTงคําชี้แจง 

แนวปฏิบัติในการสอบเวลา 08.15 น. 
3. ข อสอบ ประกอบด วย วิชาวิทยาศาสตร)และวิชาคณิตศาสตร) ที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน ไม,เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 3 
4. ผู เข าสอบต องเตรียมบัตรประจาํตัวประชาชน  และบัตรเข�าห�องสอบมายันยนัในการเข าสอบ 
5. ขอเชิญผู ปกครองประชุมพร อมกัน ณ ห องเจ าหลวง เวลา 09.00 น. ในวันอาทิตย)ที่ 6 มีนาคม 2559  

เพื่อรับฟTงคําชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนห องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร) 
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต>อชั้นมัธยมศึกษาป*ที ่4 ห�องเรียนพิเศษ ประจําป*การศึกษา 2559 

09.00 – 11.00 น. 13.00 – 15.00 น. 
คณิตศาสตร# 

พักกลางวัน 
วิทยาศาสตร# 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 วันศุกร)ที่ 11 มีนาคม 2559 หน าหอสมุดเติมทองไชย โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน และทาง
เว็บไซต) www.chakkham.ac.th 

  

การรายงานตัว 
  วันอาทิตย)ที่ 13 มีนาคม 2559 ให ผู ที่สอบคัดเลือกได ตามประกาศ นําบัตรประจําตัวประชาชนและ

บัตรเข าห องสอบมารายงานตัว ณ อาคารสํานักงาน โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน เวลา 09.00 – 11.00 น.  
หากไม,มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล,าว จะถือว>าสละสิทธิ์  โดยโรงเรียนจะเรียกผู�ที่สอบได�ลําดับที่
สํารองตามลําดับ เข าแทน 

  สําหรับผู ที่สอบได ลําดับสํารอง ให มารายงานตัววันอาทิตย)ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 น.        
ณ สํานักงานวิชาการ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน โดยโรงเรียนจะดําเนินการรับเท,ากับจํานวนจริง         
ที่ตัวจริงสละสิทธิ์ไม,มารายงานตัว 

  

การมอบตัว    วันเสาร)ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 

ผู ที่สนใจติดต,อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ที่  โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน    
โทรศัพท) 0 – 5353 – 2195, 0 – 5351 - 1011   ต,อ 102, 104, 134 

 

  ประกาศ ณ วันที ่4 กุมภาพันธ) พ.ศ. 2559 

 
 

               ( นายสกล ทะแกล วพันธุ) ) 
                             ผู อํานวยการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู 


