ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทห้องเรียนปกติ
(นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม)
***************************
เพื่อให้ เด็กทุกคนได้รั บ การศึ กษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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 ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙
เรื่อง แก้ไขเพิ่ มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริห าร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน แนวปฏิ บัติ ข องส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ของโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๒) รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดย
คณะกรรมการรับนักเรียน กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการ
เรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑)
ไม่ต่าว่า ๒.๐๐
ในกรณีที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ากว่า ๒.๐๐ แต่สูงกว่า ๑.๕๐ โรงเรียนและ
คณะกรรมการรับนักเรียน อาจกาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก
(๑) จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม
(๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น

๒
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) แบบแสดงความจานงสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ รูป แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม
ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
๓) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมนา
เอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๒. กลุ่มการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ของโรงเรียนเดิม จานวน ๒๓๐ คน ดังนี้
๒.๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน ๔๘ คน
๒.๒ กลุ่มภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
จานวน ๔๘ คน
๒.๓ กลุ่มภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
จำนวน
๓๓ คน
กลุ่มภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
๒.๔ กลุ่มภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน ๓๗ คน
๒.๕ กลุ่มภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
จานวน ๒๒ คน
๒.๖ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน ๔๒ คน
๓. การรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
๓.๑ ประเภทห้องเรียนปกติ
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผล

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

รายงานตัว

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

มอบตัว

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

๔. การรายงานตัวกรณีที่ได้รับการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๕. การมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม) จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ ในการมอบตัว

๓
๖. นักเรียนนาบัตรประจาตัวผู้สมัครมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ

ในกรณีที่กลุ่มการเรียนใดไม่เต็มจานวนที่รับสมัคร จะพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติ
รองลงมา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔

คุณสมบัติของแต่ละกลุม่ การเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคเรียน

รายวิชาของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการเรียนเฉลี่ย
รายวิชา

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
{(พิเศษ) Gifted}

3.00

รายวิชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาภาษาอังกฤษ

2.70
2.70
2.70

๒. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

3.00

รายวิชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์

2.70
2.70

๓. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
(smart English Program)

3.00

รายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาคณิตศาสตร์

2.70
2.70

๔. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์

2.75

รายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาคณิตศาสตร์

2.70
2.70

รายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทย

2.50
2.50

๕. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น

2.50

๖. ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส

2.50

รายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทย

2.50
2.50

๗. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

2.50

รายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทย

2.50
2.50

๘. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.25

รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาภาษาอังกฤษ

2.00
2.00

