
 
ระเบียบการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข�าศึกษาต$อช้ันมัธยมศึกษาป)ท่ี 4 
ประจําป)การศึกษา  2559 

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

ด�วยในป
การศึกษา 2559 โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน จะดําเนินการรับนักเรียนเข�าศึกษาต'อ                    
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ตามนโยบายการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดงัรายละเอียด
ต'อไปนี้ 
  

1.  คุณสมบัติทั่วไป 
1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท'า หรือกําลังศึกษาอยู'

ในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ป
การศึกษา 2558 หรือเทียบเท'า 
2) เป8นโสด 
3) มีความประพฤติเรียบร�อย มีระเบียบวนิัย สามารถอยู'ร'วมกับผู�อ่ืนได�เป8นอย'างด ี

 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 ที่จบจากโรงเรียนจักรคําคณาทร  จังหวัดลําพูน 
 1) การรับสมัครและการดําเนินการคัดกรอง เป8นไปตามกําหนดการของโรงเรียน 
 2) ประกาศผล  รอบที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ> 2559 รอบที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ> 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ อาคารสํานักงานวิชาการ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
 3) นักเรียนที่ผ$านการคัดกรองของโรงเรียน  ยื่นแสดงความจํานง วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ สํานักงานวิชาการ   

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
 4) รายงานตัว  วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสํานักงานวิชาการ                              

โรงเรียนจักรคําคณาทร  จังหวดัลําพนู 
 5) มอบตัว  วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบุรีรัตน>  โรงเรียนจักรคําคณาทร             

จังหวัดลําพนู 
 6) นักเรียน  ม.3 ของโรงเรียนที่ไม$ผ$านการคัดกรอง มีสิทธิสมัครเพื่อเข�าสอบคัดเลือกตามกําหนดการ             

รับสมัคร และสอบคัดเลือกพร�อมกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จากโรงเรียนอ่ืน 
 

3.    กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก  
1) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 จากโรงเรียนอ่ืน 

1.   รับสมัคร  วันที ่20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม'เว�นวันหยุดราชการ                            
ณ ห�องเจ�าหลวง โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู โดยนักเรียนมาสมัครด�วยตนเองและ               
แต'งกายด�วยชดุเคร่ืองแบบนักเรียน 

2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบและห�องสอบ  วันที่ 25 มีนาคม 2559 
3.   สอบคัดเลือก  วันที ่27 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น.  
4. ย่ืนคะแนน O – NET วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ห�องทะเบียน – วัดผล 

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
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5.   ประกาศผล วันที ่3 เมษายน 2559 ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต>ของโรงเรียน http://chakkham.ac.th
และปOายประชาสัมพันธ>หน�าอนสุาวรีย>เจ�าจักรคําขจรศักดิ์  

6. รายงานตัว  วันที่ 3 เมษายน 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสํานักงานวิชาการ   
7.   มอบตัว วันที ่10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุรีรัตน> โรงเรียนจักรคําคณาทร                 

จังหวัดลําพนู 
 หมายเหตุ กรณีที่มีผลการสอบคัดเลือกลําดับสุดท�ายมีคะแนนเท'ากันหลายคน โรงเรียนจะพจิารณา

คะแนนจากรายวิชาต'อไปนี้ตามลําดับ 
   แผนการเรียนวิทย= – คณิต  
   1. วิชาวิทยาศาสตร>  2. วิชาคณิตศาสตร> 3. วิชาภาษาอังกฤษ 
   แผนการเรียนภาษาจีน/ญี่ปุAน/ฝร่ังเศส 
   1. วิชาภาษาอังกฤษ  2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาสงัคมศึกษา 
   แผนการเรียนไทย – สังคม  
   1. วิชาภาษาไทย  2. วิชาสงัคมศึกษา 3. วิชาภาษาอังกฤษ 

  
2) ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

1.    รับสมัคร  วันที ่20 - 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห�องเจ�าหลวง                    
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

2. สอบคัดเลือก วันที ่23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป8นต�นไป ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร  
จังหวัดลําพนู 

3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม 2559 ก'อนเวลา 16.30 น. และรับเอกสารการมอบตัว          
ณ  ห�องวิชาการ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลาํพูน 

4. สอบประเมินความรู�  วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
5. มอบตัว  วันที ่10 เมษายน 2559 ผู�ปกครองเข�าร'วมประชุม เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมบุรีรัตน>                      

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
 
2.1 คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ 

1. ด�านดนตรี  แบ$งเปDน  
- ดนตรีสากล (วงสตริงคอมโบ วงโฟล>คซอง การขับร�องเดี่ยว การขับร�องประสานเสียง)  
- ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง 
- ดนตรีวงโยธวาทิต 

 

ผู�เข�ารับการคัดเลือกความสามารถพิเศษต�องมีคุณสมบัติดังน้ี  คือ 
1. ดนตรีสากล (วงสตริงคอมโบ วงโฟล=คซอง การขับร�องเดี่ยว การขับร�องประสานเสียง) 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต�น ไม'ต่าํกว'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>ไฟฟOา กีตาร>โปร'ง กีตาร>คลาสสิค กีตาร>เบส  
    ไวโอลิน อูคูเลเล' ฯลฯ    
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- กลุ'มเคร่ืองเปWา 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�าศึกษาสามารถฝYกซ�อมดนตรีในวันจนัทร>-ศุกร> ได�ในช'วงเวลา  

 07.30-08.00 น. และ ช'วงเวลา 12.00 - 12.50 น. และฝYกซ�อมตามที่ครูนัดหมาย            
ในบางโอกาสที่มีกิจกรรม 

5.   เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ 
 กิจกรรมด�านดนตรีอย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวนัมอบตัว) 

เกณฑ=การคัดเลือก 
1.   การทดสอบภาคทฤษฎีดนตรี 20 คะแนน 
2.   การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีและหรือการขับร�อง  70  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 
3.   การสัมภาษณ> และแฟOมสะสมผลงานด�านดนตรีหรือการขับร�อง 10 คะแนน      

2. ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง 
- มีผลการเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต�น  ไม'ต่ํากว'า 2.50 
- มีสัญชาติไทย 
- มีความรู�พื้นฐานด�านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง 
- สามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ได�อย'างน�อย 1 ชิ้น เช'น  
 - เคร่ืองดนตรีไทย เช'น ระนาด ฆ�องวง จะเข� ซออู� ซอด�วง ขลุ'ยเพียงออ ป
\ 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 สามารถฝYกซ�อมดนตรีในช'วงเวลา 07.30 – 08.00 น. และ

ช'วงเวลา 12.00 – 12.50 น. และฝYกซ�อมตามที่ครูนัดหมายในบางโอกาสที่มีกิจกรรม 
- เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษา สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม

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

- มีผลการเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต�น  ไม'ต่ํากว'า 2.50 
- ไม'เป8นผู�มีร'างกายทุพพลภาพ 
- สามารถเข�าร'วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเม่ือมีกิจกรรม 
- ผู�ปกครองสามารถสนับสนุนค'าใช�จ'ายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด�านดนตรีได� 
- เม่ือได�รับคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม

ด�านดนตรีอย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
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กฎระเบียบของวงโยธวาทิต 
1. สามารถฝYกซ�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 

• เกณฑ=การพิจารณาการคัดเลือก 
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. การสัมภาษณ>และแฟOมสะสมงาน  (10 คะแนน)  
หมายเหตุ   นักเรียนต�องเตรียมเคร่ืองดนตรีมาปฏิบัติการสอบตามความถนัดของตนเอง 

  ในวันสอบ 
2. ด�านกีฬา  

1. กีฬาฟุตบอล 

 ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป8นเพศชาย 
- มีความสูง 165 เซนติเมตร ข้ึนไป  
- ต�องเป8นนักกีฬาของโรงเรียน จงัหวัด หรืออย'างใดอย'างหนึ่ง 
- กําลังศึกษาอยู'ในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ป
การศึกษา 2558 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 - 3 (5 ภาคเรียน ) ไม'ต่ํากว'า 2.00 (มีเอกสารแสดงผลการเรียน
ในวันสมัคร) 

- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาฟุตบอล 
- เป8นผู�มีความประพฤติเรียบร�อย 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝYกซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทาํการฝYกซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามทีโ่รงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบตัิ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
 เกณฑ=การพิจารณาคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ>  10 คะแนน  (ให�นําแฟOมสะสมงานมาประกอบ) 
2. สอบปฏิบัติ  90 คะแนน  โดยปฏิบัติดงันี ้
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- 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.  กีฬาเซปNกตะกร�อ 

 ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป8นเพศชาย 
- ต�องเป8นนักกีฬาของโรงเรียน จงัหวัด หรืออย'างใดอย'างหนึ่ง 
- กําลังศึกษาอยู'ในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ป
การศึกษา 2558 มีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 1 - 3 (5 ภาคเรียน) ไม'ต่าํกว'า 2.00 (มีเอกสารแสดงผลการเรียน
ในวันสมัคร) 

- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาเซป`กตะกร�อ 
- เป8นผู�มีความประพฤติเรียบร�อย 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝYกซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทาํการฝYกซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามทีโ่รงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบตัิ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
 เกณฑ=การพิจารณาคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ>    20 คะแนน  (ให�นําแฟOมสะสมงานมาประกอบ) 
2. สอบปฏิบัติ    80 คะแนน  โดยปฏิบัติดงันี ้

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

 หมายเหตุ   ให�เตรียมชุดกีฬามาสอบในภาคปฏิบัต ิ
  3. กีฬาวอลเลย=บอล 

 ผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป8นเพศชาย 
- มีความสูง 175 เซนติเมตร ข้ึนไป  
- ต�องเป8นนักกีฬาของโรงเรียน จงัหวัด หรืออย'างใดอย'างหนึ่ง 
- กําลังศึกษาอยู'ในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ป
การศึกษา 2558 มีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 1 - 3 (5 ภาคเรียน) ไม'ต่าํกว'า 2.00 (มีเอกสารแสดงผลการเรียน
ในวันสมัคร) 
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- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาวอลเลย>บอล 
- เป8นผู�มีความประพฤติเรียบร�อย 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝYกซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทาํการฝYกซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามทีโ่รงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบตัิ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
 เกณฑ=การพิจารณาคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ>   20 คะแนน  (ให�นําแฟOมสะสมงานมาประกอบ) 
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 170 เซนติเมตร ข้ึนไป  
- ต�องเป8นนักกีฬาของโรงเรียน จงัหวัด หรืออย'างใดอย'างหนึ่ง 
- กําลังศึกษาอยู'ในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ป
การศึกษา 2558 มีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 1 - 3 (5 ภาคเรียน) ไม'ต่าํกว'า 2.00 (มีเอกสารแสดงผลการเรียน
ในวันสมัคร) 

- มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกรูปร'างลักษณะที่เหมาะสมเป8นนักกีฬาบาสเกตบอล 
- เป8นผู�มีความประพฤติเรียบร�อย 
- มีความขยันหม่ันเพียร ตรงต'อเวลา อดทนในการฝYกซ�อมอย'างสมํ่าเสมอ และรักในการเล'น

กีฬาอย'างแท�จริง 
- สามารถทาํการฝYกซ�อมและแข'งขันรายการต'างๆ ตามทีโ่รงเรียนกําหนด 
- เม่ือได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาต'อ สามารถให�ความร'วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบตัิ

กิจกรรมตามสัญญาได�อย'างต'อเนื่อง (ทําสัญญาวันมอบตัว) 
 เกณฑ=การพิจารณาคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ>    20 คะแนน  (ให�นําแฟOมสะสมงานมาประกอบ) 
2. สอบปฏิบัติ     80 คะแนน  โดยปฏิบัตดิังน้ี 

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

 หมายเหตุ   ให�เตรียมชุดกีฬามาสอบในภาคปฏิบัต ิ
 

3) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
1.    รับสมัคร  วันที ่20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห�องเจ�าหลวง                    

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
2. สอบประเมินความรู�  วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และรับเอกสารการมอบตัว  

ณ ห�องวิชาการ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลาํพูน 
4. มอบตัว  วันที ่10 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 4 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 
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 
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หมายเหตุ 
ผู�ที่จะขอใช�สิทธิ์ในเงื่อนไขพิเศษ ขอรับแบบแสดงความจํานงและย่ืนแสดงความจํานงได�ที่ห�องธุรการ            

ในวันสมัคร เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน 
   

4. การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน รับสมัครนักเรียนเข�าศึกษาต$อ ตามโครงสร�างดังน้ี 
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร> – คณิตศาสตร>  
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร> – ภาษาอังกฤษ  
3) แผนการเรียนภาษาจีน  
4) แผนการเรียนภาษาญี่ปุWน  
5) แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส 
6) แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา   

 (ผู�สมัครสามารถเลือกสมัครได�เพียง 1  แผนการเรียนเท$าน้ัน) 
 

5.  หลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัครแบบบันทึกข�อมูลนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่พิมพ>ออกจากเว็บไซต>ของโรงเรียน 

www.chakkham.ac.th ซ่ึงกรอกข�อมูลถูกต�องครบถ�วน (**โดยนักเรียนต�องกรอกข�อมูลผ$านเว็บไซต=          
ให�ถูกต�องก$อนมาทําการสมัครล$วงหน�า 1 วัน**) 

2) แบบคัดกรองการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 4 สีชมพู ที่แนบมาพร�อมกับระเบียบการรับ
สมัคร 

3) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสําเนาใบรับรองสถานศึกษา (ปพ.7) ว'าเป8นนักเรียนที่คาดว'า  
จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ป
การศึกษา 2558 พร�อมฉบับจริง 

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

5) สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจริง 
6) มีใบรับรองผลคะแนนการสอบ O – NET (ฉบับที่พิมพ>จาก สทศ.) ยื่นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 
7) กรณีที่เป8นคนต'างด�าว  

7.1 จําพวกที่ได�รับอนุญาตเข�ามาอยู'ในราชอาณาจักรชั่วคราว เพื่อรอการส'งกลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
กรณีการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเม่ือมีเหตุจําเป8นเพื่อศึกษาต'อ ให�มีหนังสืออนุญาตจากเขตพื้นที่
ควบคุม 

7.2 เป8นบุคคลที่ไม'มีสถานะทางทะเบียน ต�องมีแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม'มีสถานะทาง
ทะเบียน 

 

 

6. การพิจารณาคะแนนการสอบ และคะแนน O – NET รวมดังน้ี 
 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร> – คณิตศาสตร> และแผนการเรียนคณิตศาสตร> - ภาษาอังกฤษ 

1) วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> ภาษาไทย สังคมศึกษา ร�อยละ 80 คะแนน 
2) คะแนน O – NET 5 กลุ'มสาระฯ ร�อยละ 20 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน 
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 2. แผนการเรียนภาษาจีน แผนการเรียนภาษาญี่ปุWน แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส และแผนการเรียนภาษาไทย – 
สังคม  
1) วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร> คณิตศาสตร> ร�อยละ 80 คะแนน 
2) คะแนน O – NET 5 กลุ'มสาระฯ ร�อยละ 20 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน 

 

7. จํานวนการรับนักเรียนเข�าศึกษาต$อ 
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร> – คณิตศาสตร> จํานวน 63 คน 
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร> – ภาษาอังกฤษ  จํานวน 18 คน 
3) แผนการเรียนภาษาจีน จํานวน   9 คน 
4) แผนการเรียนภาษาญี่ปุWน จํานวน   5 คน 
5) แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส จํานวน   4 คน 
6) แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  จํานวน  18 คน 

 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต$อชั้นมัธยมศึกษาป)ที ่4 ประจําป)การศึกษา 2559 

สอบวันที่ 27 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 


