ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
*************************
เพื่ อ ให้ เ ด็ก ทุ ก คนได้รั บ การศึ กษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภู มิ ภ าค ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การบริ ห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริห าร และการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ ง ก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นนวมิ น ทราชู ทิ ศ
กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งในเขตและนอก
เขตพื้นที่บริการ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้องเรียน
๑) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน ๓๖ คน
๒) Mini English Program
จานวน ๓๐ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัครระเบียบปฏิบัติในการสมัครและขั้นตอนการสมัคร
๑.๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด

๒
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org หรือ
www.nmk.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัคร ในวันที่ ๒๐ – ๒๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)
ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา, ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร
ที่ลงนามรับรองจานวน ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๓ ระเบียบปฏิบัติในการสมัคร
๑) สมัครตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในใบแจ้งความจานง
๒) ผู้สมัครต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
๓) ผู้สมัครต้องนาใบแจ้งความจานงซึ่งกรอกข้อมูลครบทุกรายการมายื่นสมัครด้วยตนเอง
พร้อมผู้ปกครอง
๔) ผู้สมัครขอรับเอกสารฉบับจริงคืนหลังจากกรรมการผู้รับสมัครตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๒. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผล
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
รายงานตัว/รับเอกสารมอบตัว
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ

มอบตัว

ในวันรายงานตัวนักเรียนต้องผ่านขั้นตอนดังนี้
๑. รับเอกสารมอบตัว
๒. ถ่ายรูปติดเอกสารมอบตัว วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. จ่ายเงินค่าเข้าร่วมโครงการ
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ๑๗,๕๐๐ บาท
- ห้อง Mini English Program ๑๗,๕๐๐ บาท
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

๓
๓. ระเบียบการรับสมัคร
- ให้สมัครตามวันและเวลาที่กาหนด
- ผู้สมัครต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจนทุกรายการและลงลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการผู้รับสมัคร
- ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
- ผู้สมัครขอรับทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) และเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาฉบับจริงกลับคืนหลังจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๔. รายละเอียดการสอบ
๔.๑ ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)
๑) ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ตารางสอบ
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
คณิตศาสตร์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๔.๒ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
๑) ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ตารางสอบ
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
คณิตศาสตร์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๒) สอบสัมภาษณ์ (สอบภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ) ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป
๕. การรายงานตัวกรณีได้รับการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
จะพิจารณารับนักเรียนทั่วไปเท่าจานวนที่สละสิทธิ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๖. การมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่มีสิทธิในการมอบตัว
๗. นักเรียนนาบัตรประจาตัวผู้สมัครมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

