
 
 

ระเบียบการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข�าศึกษาต$อชั้นมัธยมศึกษาป)ที ่1 

ประจําป)การศึกษา 2559 
 

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

ด�วยในป
การศึกษา 2559 โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน จะดําเนินการรับนักเรียนเข�าศึกษาต'อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ตามนโยบายการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังรายละเอียด
ต'อไปนี้ 
  

1)   คุณสมบัติทั่วไป 
1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท'า หรือกําลังศึกษา

อยู'ในระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ป
การศึกษา 2558 หรือเทียบเท'า 
2. เป8นโสด 
3. มีความประพฤติเรียบร�อย มีระเบียบวนิัย และสามารถอยู'ร'วมกับบุคคลอ่ืนได�เป8นอย'างด ี
4. สุขภาพพลานามัยสมบูรณ?แข็งแรง 
5. มีใบรับรองผลคะแนนการสอบ O – NET (ฉบับที่พิมพ?จาก สทศ.) นํามายืน่ในวนัที่ 30 มีนาคม 2559 
6. กรณีที่เป8นคนต'างด�าว  

6.1 บุคคลที่ได� รับอนุญาตเข�ามาอยู'ในราชอาณาจักรชั่วคราว เพื่อรอการส'งกลับ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กรณีการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเม่ือมีเหตุจําเป8นเพื่อศึกษาต'อ ให�มีหนังสือ
อนุญาตจากเขตพื้นที่ควบคุม 

6.2 บุคคลที่ไม'มีสถานะทางทะเบียน ต�องมีแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม'มีสถานะทาง
ทะเบียน 

 

2)   กําหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก 
2.1)   ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   

1. รับสมัคร  วันที ่20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม'เว�นวนัหยุดราชการ               
ณ ห�องเจ�าหลวง โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู 

2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบและห�องสอบเพ่ือประเมินความรู�  วันที่ 25 มีนาคม 2559 
3. สอบประเมินความรู�  วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
4. ย่ืนคะแนน O – NET วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ห�องทะเบียน – วัดผล 

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
5. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต?ของโรงเรียน

http://chakkham.ac.th และปUายประชาสัมพันธ?หน�าอนุสาวรีย?เจ�าจักรคําขจรศักดิ์ รายงานตัวและ
รับเอกสารการมอบตัว เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห�องทะเบียน – วัดผล โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน  
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5. มอบตัว  วันที ่9 เมษายน 2559 ผู�ปกครองเข�าร'วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุรีรัตน?                                     
โรงเรียนจักรคําคณาทร  จังหวัดลําพนู 

6. คุณสมบัตินักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  มีดังต'อไปนี ้
1. ตําบลในเมือง - พื้นที่ในเขตถนนรอบเมืองในทั้งหมด  
 - ชุมชนไก'แก�ว, ชุมชนช'างฆ�อง, ชมุชนสนัปYายางหลวง, ชุมชนหนองเส�ง, 
  ชุมชนบ�านท'า – ท'านาง, ชุมชนพระคงฤาษี, ชุมชนสวนดอก, 
  ชุมชนสันปYายางหน'อม, ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ 
 - ชุมชนจามเทวี, ชุมชนมหาวัน (เฉพาะด�านทิศเหนือของถนนจามเทวี) 
2. ตําบลเวียงยอง ด�านทิศเหนือของถนนลาํพูน – ดอยติ 
3. ตําบลเหมืองง'า หมู' 2 บ�านเหมืองง'า, หมู' 3 บ�านศรีบุญยืน, หมู' 4 บ�านวังทอง, 
  หมู' 6 บ�านทุ'ง, หมู' 10 บ�านศรีสองเมือง 

   สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นักเรียนต�องมีทะเบียนบ�านอยู'ใน 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและอาศัยอยู'จริง โดยต�องอาศัยอยู'กับบิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา หรือ 
ปูY ย'า ตา ยาย ที่เป8นเจ�าบ�านอยู'อาศัยชัดเจน อย'างน�อย 2 ป
 นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรณนีกัเรียน
มีป[ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติดังกล'าวข�างต�น อยู'ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

2.2)   ประเภทนักเรียนทั่วไป    
1.    รับสมัคร  วันที ่20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม'เว�นวนัหยุดราชการ                

ณ  ห�องเจ�าหลวง  โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู 
2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบและห�องสอบเพ่ือประเมินความรู�  วันที่ 25 มีนาคม 2559 
3. สอบประเมินความรู�  วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
4. ย่ืนคะแนน O – NET วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ห�องทะเบียน – วัดผล 

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
5.  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต?ของโรงเรียน 

และปUายประชาสัมพันธ?หน�าโรงเรียน รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว เวลา 09.00 – 16.30 น.   
ณ ห�องทะเบียน – วัดผล โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

6. มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน 2559 ผู�ปกครองเข�าร'วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุรีรัตน?                           
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

2.3)  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
1.    รับสมัคร  วันที ่20 - 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห�องเจ�าหลวง                    

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
2. สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป8นต�นไป                                 

ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู 
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. และรับเอกสาร                

การมอบตัว  ณ  ห�องวิชาการ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
4. สอบประเมินความรู�  วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
5. มอบตัว  วันที ่9 เมษายน 2559 ผู�ปกครองเข�าร'วมประชุม เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมบุรีรัตน?                      

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
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    2.3.1  คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ 
1) ด�านดนตรี  แบ$งเปAน  

- ดนตรีสากล (วงสตริงคอมโบ วงโฟล?คซอง การขับร�องเดี่ยว การขับร�องประสานเสียง)  
- ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง 
- ดนตรีวงโยธวาทิต - วงดนตรีลูกทุ'ง 
ผู�เข�ารับการคัดเลือกความสามารถพิเศษต�องมีคุณสมบัติดังน้ี  คือ 
1. ดนตรีสากล (วงสตริงคอมโบ วงโฟลDคซอง การขับร�องเดี่ยว การขับร�องประสานเสียง) 
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ไม'ต่ํากว'า 2.50 

2.   มีความรู�พื้นฐานด�านทฤษฎีดนตรีสากล สามารถอ'านโน�ตสากลเบื้องต�นได�  
3.   มีความสามารถพิเศษด�านดนตรีสากลและหรือการขับร�องเพลง 
     3.1 ความสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล ได�อย'างน�อย 1 ชิน้ เช'น  
  - กลุ'มเคร่ืองสาย เช'น  กีตาร?ไฟฟUา กีตาร?โปร'ง กีตาร?คลาสสิค กีตาร?เบส  

    ไวโอลิน อูคูเลเล' ฯลฯ      
- กลุ'มเคร่ืองเปYา เช'น  แซกโซโฟน ทรัมเปต  ทรอมโบน  ฟลุ�ต ฯลฯ 

   -    กลุ'มเคร่ืองลิ่มนิ้ว  เช'น  คีย?บอร?ด เป
ยโน อิเล็คโทน ฯลฯ 
   -   กลุ'มเคร่ืองประกอบจังหวะ ได�แก' กลองชุด  
 3.2 ความสามารถด�านการขับร�องเพลง เช'น เพลงไทยสากล เพลงไทยเดิม เพลงไทย 
  ลูกทุ'ง เพลงสากล การขับร�องเพลงประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ?   
4.   เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษาสามารถฝ`กซ�อมดนตรีในวันจนัทร?-ศุกร? ได�ในช'วงเวลา  
 07.30-08.00 น.  และ ช'วงเวลา 12.00-12.50 น. และฝ`กซ�อมตามที่ครูนัดหมายใน 
 บางโอกาสที่มีกิจกรรม 
5.   เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ 
 กิจกรรมด�านดนตรีอย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวนัมอบตัว) 
 

เกณฑDการคัดเลือก 
1.  การทดสอบภาคทฤษฎีดนตรี 20 คะแนน 
2.  การทดสอบภาคปฏิบตัิดนตรีและหรือการขับร�อง  80  คะแนน 
  2.1  การปฏิบัติเคร่ืองดนตรี หรือ ขับร�องตามความถนัด  30  คะแนน 
  2.2  การปฏิบัติเคร่ืองดนตรี หรือ ขับร�องตามบทเพลงที่กําหนด 10 คะแนน 
  2.3  การอ'านโน�ตและการเคาะจังหวะ 20  คะแนน 
  2.4  การทดสอบโสตประสาท เช'น การออกเสียงตามระดบัเสียงที่ได�ยนิ เป8นต�น  

   10  คะแนน 
  2.5  การสัมภาษณ? และแฟUมสะสมผลงานด�านดนตรีหรือการขบัร�อง 10 คะแนน      

2. ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ไม'ต่ํากว'า 2.50 
- มีสัญชาติไทย 
- มีความรู�พื้นฐานด�านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง 
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- สามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ได�อย'างน�อย 1 ชิ้น เช'น  
 - เคร่ืองดนตรีไทย เช'น ระนาด ฆ�องวง จะเข� ซออู� ซอด�วง ขลุ'ยเพียงออ ป
b เป8นต�น 
 - เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง เช'น สะล�อ ซึง ขลุ'ยพื้นเมือง แน เป8นต�น 
- สามารถอ'านโน�ตเพลงไทยหรือพื้นเมืองได� 
- สามารถขับร�องเพลงได�ถูกต�องตามทํานอง จังหวะ 
- เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถฝ`กซ�อมดนตรีในช'วงเวลา 07.30 – 08.00 น. และ

ช'วงเวลา 12.00 – 12.50 น. และฝ`กซ�อมตามที่ครูนัดหมายในบางโอกาสที่มีกิจกรรม 
- เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษา สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรมด�านดนตรีอย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
3. ดนตรีวงโยธวาทิต - วงดนตรีลูกทุ$ง 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ไม'ต่ํากว'า 2.50 
- ไม'เป8นผู�มีร'างกายทุพพลภาพ 
- สามารถเข�าร'วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเม่ือมีกิจกรรม 
- ผู�ปกครองสามารถสนับสนุนค'าใช�จ'ายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด�านดนตรีได� 
- เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรมด�านดนตรีอย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
กฎระเบียบของวงโยธวาทิต 
1. สามารถฝ`กซ�อมตามวนั เวลา ทีกํ่าหนด 
 วันจันทร? – วันศุกร? เวลาเช�า   07.20 – 08.00 น. 
    เวลากลางวัน 12.20 – 12.40 น. 
    เวลาเย็น  16.00 – 17.00 น. 

 วันเสาร?  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
2. ต�องเป8นนักเรียนวงโยธวาทิตอย'างน�อย 3 ป
 
3. นักเรียนต�องปฏิบัติตามกฎระเบยีบของโรงเรียนและของวงโยธวาทิตอย'างเคร'งครัด 

• เกณฑDการพิจารณาการคัดเลือก 
1. สอบความรู�ทั่วไปด�านดนตรี  (20 คะแนน) 
2. มีทักษะการเคลื่อนไหวดี เช'น ปรบมือตามจังหวะ เดินตามจังหวะ แสดงท'าทางตาม

จังหวะ (30 คะแนน) 
3. ความสามารถในการร�องเพลง เต�นที่ถนัด หรือใช�เคร่ืองดนตรีไทยหรือเคร่ืองดนตรี

สากลได� (40 คะแนน) 
4. สัมภาษณ? และแฟUมสะสมงาน (10 คะแนน) 
หมายเหตุ   นักเรียนต�องเตรียมเคร่ืองดนตรีมาปฏิบัติการสอบตามความถนัดของตนเอง 

  ในวันสอบ 
 
 
 
 
 
 



 

- 5 - 

2) ด�านกีฬา   
1. กีฬาฟุตบอลแบ'งเป8น 
 - ผู�รักษาประต ู
 - กองหน�า 
 - กองกลาง 
 - กองหลัง 

ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป8นเพศชาย 
- มีความสูง 160 เซนติเมตร ข้ึนไป  
- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลกัษณะท่ีเหมาะสมเป8นนักกีฬาฟุตบอล 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 ไม'ต่ํากว'า 2.00 
- มีความขยันหมั่นเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝ`กซ�อมอย'างสม่ําเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทําการฝ`กซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
- เมื่อได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเน่ือง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
 เกณฑDการพิจารณาคัดเลือก 

1.   สอบสัมภาษณ?    10 คะแนน  (ให�นําแฟUมสะสมงานมาประกอบ) 
2.   สอบปฏิบัติ    90 คะแนน  โดยปฏิบัติดงันี ้

การทรงตัว การเคลื่อนไหว 10 คะแนน 
การเดาะลูกฟุตบอล  10 คะแนน 
การรับ - ส'งลูกฟุตบอล  20 คะแนน 
การเลี้ยงลูกฟุตบอล  10 คะแนน 
การโหม'งลูกฟุตบอล  10 คะแนน 
ทักษะการเล'นเฉพาะตําแหน'ง 30 คะแนน 

หมายเหตุ   ให�เตรียมชุดกีฬามาสอบในภาคปฏิบัต ิ
 2. กีฬาเซปKกตะกร�อ 
 ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

- เป8นเพศชาย 
- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาเซป[กตะกร�อ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 ไม'ต่ํากว'า 2.00 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝ`กซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทําการฝ`กซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
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 เกณฑDการพิจารณาคัดเลือก 
1. สอบสัมภาษณ?   20 คะแนน  (ให�นําแฟUมสะสมงานมาประกอบ) 
2. สอบปฏิบัติ  80 คะแนน  โดยปฏิบัติดงันี ้

-   ทักษะการเดาะลูก  20 คะแนน 
-   ทักษะเฉพาะตาํแหน'ง 20 คะแนน 
-  ทักษะการเล'นทีม  40 คะแนน 

 หมายเหตุ   ให�เตรียมชุดกีฬามาสอบในภาคปฏิบัต ิ
 3. กีฬาวอลเลยDบอล 

 ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป8นเพศชาย 
- มีความสูง 165 เซนติเมตร ข้ึนไป  
- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาวอลเลย?บอล 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 ไม'ต่ํากว'า 2.00 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝ`กซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทําการฝ`กซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
 เกณฑDการพิจารณาคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ?   20 คะแนน  (ให�นําแฟUมสะสมงานมาประกอบ) 
2. สอบปฏิบัติ   80 คะแนน  โดยปฏิบัติดงันี ้

-   ทักษะการเล'นลูกสองมือล'าง ( การอันเดอร? )  30 คะแนน 
-   ทักษะการเล'นลูกสองมือบน ( การเซต )  10 คะแนน 
-  ทักษะการส'งลูก ( การเสิร?ฟ )   10 คะแนน 
-  ทักษะการสกัดก้ัน    10 คะแนน 
-  ทักษะการเล'นลูกตบ    20 คะแนน 

 หมายเหตุ   ให�เตรียมชุดกีฬามาสอบในภาคปฏิบัต ิ
 4. กีฬาบาสเกตบอล 

 ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป8นเพศชาย 
- มีความสูง 160 เซนติเมตร ข้ึนไป  
- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาบาสเกตบอล 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 ไม'ต่ํากว'า 2.00 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝ`กซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทาํการฝ`กซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามทีโ่รงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
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 เกณฑDการพิจารณาคัดเลือก 
1. สอบสัมภาษณ?   20 คะแนน  (ให�นําแฟUมสะสมงานมาประกอบ) 
2. สอบปฏิบัติ       80 คะแนน  โดยปฏิบัตดิังน้ี 

-   ทักษะการเลี้ยงลูก   20 คะแนน 
-   ทักษะการยิงประต ู   20 คะแนน 
-  ทักษะการส'งลูก   20 คะแนน 
-  ทักษะการเล'นทีม การเคลื่อนไหว 20 คะแนน 

 หมายเหตุ   ให�เตรียมชุดกีฬามาสอบในภาคปฏิบัต ิ
 
     2.4)  การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

1.    รับสมัคร  วันที ่20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห�องเจ�าหลวง                    
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

2. สอบประเมินความรู�  วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. และรับเอกสารการมอบตัว          

ณ  ห�องวิชาการ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
4. มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน 2559 ผู�ปกครองเข�าร'วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุรีรัตน?                      

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติดังน้ี                  
นักเรียนที่จะได�รับพิจารณาคัดเลือก ต�องเป8นผู�ที่ยื่นใบสมัครและเข�าสอบคัดเลือกเข�าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ป
ที่ 1 ประจําป
 2559 และจะต�องมีลักษณะเข�าเกณฑ?ที่กําหนดให�เป8นการคัดเลือกตามเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้ 
1. ผู�ที่สอบได�คะแนนเท'ากันในลําดับสุดท�าย 
2. เป8นบุตรหลานของทายาทหรือผู�ที่ทายาทอุปการะ ไม'เกินลําดับที่ 5 ของพลตรีมหาอํามาตย?โท              

เจ�าจักรคําขจรศักดิ์ 
3. ผู�เป8นผู�ยากไร�และด�อยโอกาส ที่ต�องได�รับการสงเคราะห?และดูแลเป8นพิเศษ โดยมีเกณฑ?ดังนี้ 

1) มีภูมิลําเนาอยู'ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
2) เป8นบุตรของบุคคลที่มีโอกาสในการศึกษาต'อน�อยกว'าบุคคลธรรมดาทั่วไป ซ่ึงควรได�รับการช'วยเหลือ

เป8นพิเศษ  
3) มีเอกสารรับรองจากหน'วยงานราชการว'าเป8นผู�ยากไร�และด�อยโอกาส สมควรได�รับการพิจารณา

ช'วยเหลือเป8นกรณีพิเศษจริง และคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาแล�วมีมติเห็นสมควรได�รับสิทธิ์
เป8นนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษ 

4. เป8นบุตรผู�เสียสละเพื่อชาติหรือผู�ประสบภัยพิบัติที่ต�องได�รับการสงเคราะห?และดูแลเป8นพิเศษ โดยมีเกณฑ?
ดังนี้ 
1) มีภูมิลําเนาอยู'ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
2) เป8นบุตรของบุคคลที่มีหลักฐานว'าเป8นผู�ประสบภัยพิบัติ ได�รับความเสียหายมากจนต�องได�รับ           

การสงเคราะห?และดูแลเป8นพิเศษ 
3) มีเอกสารจากหน'วยงานราชการรับรองว'าเป8นผู�ประสบภัยพิบัติจริง และคณะกรรมการรับนักเรียน

พิจารณาแล�วมีมติเห็นสมควรได�รับสิทธิ์เป8นนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษ 
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5. นักเรียนโควตาตามข�อตกลงของโรงเรียนคู'สหกิจ หรือโรงเรียนคู'พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข'าย 
6. เป8นบุตรของข�าราชการครูและลูกจ�างประจําของโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ในป[จจุบัน หรือ 

เป8นบุตรของลูกจ�างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในป[จจุบันที่โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน มาไม'น�อยกว'า 
5 ป
 

7. เป8นผู�อยู'ในอุปการคุณของผู�ทําคุณประโยชน?ให�กับโรงเรียนอย'างต'อเนื่อง 
 

หมายเหตุ 
ผู�ที่จะขอใช�สิทธิ์ในเงื่อนไขพิเศษ ขอรับแบบแสดงความจํานงและย่ืนแสดงความจํานงได�ที่ห�องธุรการ            

ในวันสมัคร เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน 
 
3. หลักฐานการสมัครนักเรียนทุกประเภท 

1) แบบบนัทึกข�อมูลนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่พิมพ?ออกจากเว็บไซต?ของโรงเรียน 
www.chakkham.ac.th ซ่ึงกรอกข�อมูลถูกต�องครบถ�วน (**โดยนักเรียนต�องกรอกข�อมูลผ$านเว็บไซตD 
ให�ถูกต�องก$อนมาทําการสมัครล$วงหน�า 1 วัน**) 

2) แบบคัดกรองการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 1 สีเหลือง ที่แนบมากับระเบียบการรับสมัคร 
3) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสําเนาใบรับรองสถานศึกษา (ปพ.7) ว'าเป8นนักเรียน           

ที่คาดว'าจะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ป
การศึกษา 2558 พร�อมฉบับจริง 
4) ใบรับรองสถานศึกษา พร�อมสําเนา 

5) รูปถ'ายขนาด 1
2
1 นิ้ว (3 × 4 ซม.) ไม'สวมหมวก ไม'สวมแว'นตา ถ'ายไม'เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป   

6) สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจริง 
7) มีใบรับรองผลคะแนนการสอบ O – NET (ฉบับที่พิมพ?จาก สทศ.) ให�นํามายื่นต'อทางโรงเรียนวันที่            

30 มีนาคม 2559 
8) กรณีที่เป8นคนต'างด�าว ต�องมีหลักฐานมาแสดง ดังนี ้

6.1 ผู�ที่ ได� รับอนุญาตเข� ามาอยู' ในราชอาณาจักรชั่ วคราว เพื่ อรอการส' งกลับ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กรณีการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเม่ือมีเหตุจําเป8นเพื่อศึกษาต'อ ให�มี
หนังสืออนุญาตจากเขตพื้นที่ควบคุม 

6.2 บุคคลที่ไม'มีสถานะทางทะเบียน ต�องมีแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม'มีสถานะ
ทางทะเบียน 

 

4. การพิจารณาคะแนนการสอบ และคะแนน O – NET รวมดังน้ี 
1) วิชาภาษาอังกฤษ 16 คะแนน 
2) วิชาคณิตศาสตร? 16 คะแนน 
3) วิชาสงัคมศึกษา 16 คะแนน 
4) วิชาวิทยาศาสตร? 16 คะแนน 
5) วิชาภาษาไทย 16 คะแนน 
6) ผลคะแนน O – NET (5 วิชาหลัก) 20 คะแนน 
                            รวม    100 คะแนน 
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5. จํานวนการรับนักเรียนเข�าศึกษาต$อ 
  1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 136 คน 
  2) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 204 คน 
  3) นักเรียนความสามารถพิเศษ 
   - ดนตรี   20 คน 
   - กีฬา   26 คน 
  4) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   19 คน 

 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต$อชั้นมัธยมศึกษาป)ที ่1 ประจําป)การศึกษา 2559 

สอบวันที่ 26 มีนาคม 2559 
 

เวลา วิชา คะแนนเต็ม 

08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร? 40 คะแนน 

09.40 – 10.40 น. ภาษาไทย 40 คะแนน 

10.50 – 11.50 น. วิทยาศาสตร? 40 คะแนน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 40 คะแนน 

14.10 – 15.10 น. ภาษาอังกฤษ 40 คะแนน 

คะแนนผลการทดสอบ O – NET (ยื่นวันที่ 30 มีนาคม 2559) 50 คะแนน 

รวม 250 คะแนน 

 
ผู�ที่สนใจติดต'อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได�ทีโ่รงเรียนจักรคําคณาทร จังหวดัลาํพนู โทรศัพท?                         

0 – 5351 – 1011 ต'อ 134, 104 และ 102 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่8 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 
     (ลงชื่อ) 
          ( นายสกล  ทะแกล�วพันธุ? ) 

                        ผู�อํานวยการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู 


