ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
*******************
เพื่อให้ เด็กทุกคนได้รั บ การศึ กษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 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 ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ
การบริ ห ารและการจั ดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจานวน ๒ ห้องเรียน โดยรับจากนักเรียน ม. ๓ เดิม และนักเรียนทั่วไป
๑) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จานวน ๓๖ คน
๒) Smart English Program
จานวน ๓๖ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ –
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org หรือ www.nmk.ac.th
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานงเพื่อนาไปยื่นสมัคร ในวันจันทร์ที่ ๒๐ – วันศุกร์ที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

-๒๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร
ที่ลงนามรับรอง จานวน ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ปพ.๑ ) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ใบรับรองผล ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)
ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสารที่
ลงนามรับรองจานวน ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๓ ระเบียบปฏิบัติในการสมัคร
๑) รับสมัครตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในใบแจ้งความจานง
๒) ผู้สมัครต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
๓) ผู้สมัครต้องทาใบแจ้งความจานงซึ่งกรอกข้อมูลครบทุกรายการมายื่นสมัครด้วยตนเอง
พร้อมผู้ปกครอง
๔) ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับรับเอกสารตัวจริงคืนหลังจากกรรมการผู้รับสมัคร
ตรวจสอบครบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๒. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผล
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
รายงานตัว
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
ในวันรายงานตัวนักเรียนต้องผ่านขั้นตอนดังนี้
๑) ลงชื่อรับเอกสารมอบตัว และกาหนดนัดหมายวันมอบตัว
๒) ชาระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ๑๗,๕๐๐ บาท
- ห้อง Smart English Program ๑๐,๐๐๐ บาท
มอบตัว
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๓. ระเบียบการรับสมัคร
๑. ให้สมัครตามวันและเวลาที่กาหนด พร้อมยื่นใบแสดงความจานง
๒. ผู้สมัครต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
๓. ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจนทุกรายการและลงลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการผู้รับสมัคร
๔. ใส่หมายเลข ๑ และ ๒ ใน  หน้ากลุ่มการเรียนที่ต้องการตามลาดับ
๕. สอบคัดเลือกตามกลุ่มการเรียนที่เลือกสมัครหมายเลข ๑
๖. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๗. ผู้สมัครขอรับทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) และเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาฉบับจริง
กลับคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

-๓๔. รายละเอียดเอกสารการสอบ
๔.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๑. ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ตาราสอบ
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
คณิตศาสตร์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๔.๒ ห้องเรียนพิเศษ Smart English Program
๑. ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
คณิตศาสตร์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๒. สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๕. การรายงานตัวกรณีได้รับการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
จะพิจารณารับนักเรียนทั่วไปเท่าจานวนที่สละสิทธิ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๖. การมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่มีสิทธิในการมอบตัว
๗. นักเรียนนาบัตรประจาตัวผู้สมัครมาแสดงทุกครั้ง ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

