ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
--------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
รับนั กเรี ยนระดั บชั้ น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 1 ปีก ารศึ กษา 2564 ประเภทห้องเรี ยนทั่ วไป จานวน 10
ห้องเรียน จานวนนักเรียนห้องเรียนละ 44 คน รวมทั้งสิ้น 440 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับนักเรียนห้องเรียนละ 40 คน จานวน 9 ห้องเรียน จานวน 7 แผนการเรียน รวมทั้งสิ้น 360 คน
เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54ที่รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้
จัด การศึกษาขั้น พื้น ฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
เรี ย กรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา และมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 กฎกระทรวง
ว่าด้ว ยการกาหนดหลัก เกณฑ์ และวิธี กระจายอานาจการบริ หารการศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ประกอบกับการประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ งนโยบายและแนวปฏิ บั ติเ กี่ ยวกั บการรั บ นัก เรีย น สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ข้อ 2.5.2 ข้อ 2.5.3 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
/ การรับนักเรียน…….
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การรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา
2564 คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดรายละเอียดวิธีการรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร
และวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
1. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
ที่รับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 440คน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับนักเรียน
เขต
พื้นที่บริการ
60%
สอบคัดเลือก
264 คน

ห้องเรียนปกติ

รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 40%
สอบคัดเลือก
สอบ ความสามารถ
คัดเลือก
พิเศษ

เงื่อนไข
พิเศษ

รวม

153 คน

13 คน

176 คน

รวม

ห้อง

คน

ห้อง

คน

9

360

9

360

10 คน

รับนักเรียนม.3 เดิม

รวมทั้งหมด

360

360

2. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
2.1. แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
2.2. แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา
3. นิยามศัพท์
3.1. การรับนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ
- เขตพื้นที่บริการ หมายถึง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กาหนด
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามข้อที่ 2 เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยคานึงถึง
ความสะดวกในการเดิ น ทางของนั ก เรี ย น ตามประกาศของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครเขต 2
- ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็น
ประจาหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
/ คุณสมบัติเฉพาะ....
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คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
2564 และ ต้ องอาศั ยอยู่ จริง กับ บิด า มารดา หรือ ผู้ป กครองตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรอง
การอาศัยอยู่จริง กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติข้างต้นให้เป็นอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
- กรณีที่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แต่นักเรียนอาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรอง
การอาศัยอยู่จริง กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติข้างต้นให้เป็นอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
- ตามสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลั ย ดาเนินการ
รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 60 ตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน ในกรณีมีนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ ไม่ถึงร้อยละที่กาหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคนและนาสัดส่วน
ที่เหลือรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการจนครบตามจานวนที่ประกาศรับ
3.2. การรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
- นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่นอก
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนประกาศรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการร้อยละ 40 ตาม
สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน
3.3. คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยจัดการสอบ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียนจัดทาแบบทดสอบของโรงเรียนตามกรอบเนื้อหา
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเนื้อหาไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทา
แบบทดสอบใน 5 รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
และทางโรงเรียนไม่ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน
3.4. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยประกาศผลการสอบโดยเรียงลาดับคะแนน
สอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน ทั้งประเภทในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการโดยเปิดเผย
อย่างชัดเจนต่อสาธารณะ และในกรณีที่โรงเรียนมีการรับนักเรียนเพิ่มเติมให้โรงเรียนดาเนินการเรียกรับ
นักเรียนตามประกาศผลการสอบ โดยเรียงรายชื่อตามลาดับคะแนนของแต่ละประเภท ซึ่งบัญชีผู้
สอบแข่งขันสิ้นสุดภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
/4. จานวนการรับ....
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4. จานวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สัดส่วนร้อยละ 60)
4.1.1. ประเภทสอบคัดเลือก จานวน
264
คน
4.2. นักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่ ริการ (สัดส่วนร้อยละ 40)
4.2.1. ประเภทสอบคัดเลือก จานวน
153
คน
4.2.2. ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ด้านทัศนศิลป์ จานวน
2
คน
ด้านนาฏศิลป์ จานวน
4
คน
ด้านดนตรี จานวน
4
คน
4.2.3. ประเภทนักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษ จานวน
13
คน
5. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติ
5.1. คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
5 . 1 . 1 . ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6 ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
5.1.2. เป็นโสด
5.1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.1.4. มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตามข้อ 3.1.
5.2. คุณสมบัติของนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
5 . 2 . 1 . ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6 ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
5.2.2. เป็นโสด
5.2.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.2.4. มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ตามข้อ 3.2.
5.3. คุณสมบัติของนักเรียนความสามารถพิเศษ
5 . 3 . 1 . ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6 ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
5.3.2. เป็นโสด
5.3.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.3.4. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ หรือทัศนศิลป์
5.3.5. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นดนตรี การราหรือการ
วาดภาพ
/5.4. คุณสมบัติ.......
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5.4. คุณสมบัติของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
คุณสมบัติพื้นฐานตามข้อ 5.1.1 5.1.2 และ 5.1.3
5.4.1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่ง
มีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมา ก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5.4.2. นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
5.4.3. นั กเรีย นเป็น บุต รผู้เ สีย สละเพื่อ ชาติ หรือ ผู้ป ระสบภัย พิบัติ ที่ต้ องได้ รับ การ
สงเคราะห์หรือดูแลเป็นพิเศษ
5.4.4. นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
หลักฐานการสมัคร ตามคุณสมบัติของนักเรียนข้อ 5.1 5.2 5.3. และ 5.4.
1. ใบแจ้ ง ความจ านงสมั ค รเข้ า เรี ย น โดย กรอกข้ อ มู ล พร้ อ มพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง ความจ านงที่
www.bangkok2.org. โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและของบิดา หรือ มารดาหรือ
ผู้ปกครอง ตามคุณสมบัตินักเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ฉบับ
2.1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและของบิดา หรือ
มารดาหรือผู้ปกครอง ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ตามข้อ 3.1. พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
- นักเรียนตามคุณสมบัติตามข้อ 3.1. แต่บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้เป็น
เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ให้นาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและเจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารหมายเลข 1 การ
รับรองการอาศัยอยู่จริงที่พิมพ์จาก website: www.nbr.ac.th
2.2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและของบิดา หรือ
มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. หลักฐานการจบการศึ กษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา
2563 โดยนาหลักฐานฉบับจริงที่มีข้อความ “จบการศึกษา” พร้อมสาเนา 1 ฉบับและให้ผู้ปกครอง
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน หน้าตรงไม่สวม
หมวกและเห็นใบหน้าชัดเจน โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น (โดยนาเอกสารฉบับ
จริงพร้อมสาเนา 1 ฉบับรับรองสาเนาถูกต้อง)
/เกณฑ์ความสามารถ.......
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6. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6.1. ด้านดนตรีไทย
-ประเภทเครื่องดนตรีไทย ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
ขลุ่ย ขิม
-ประเภทเครื่องดนตรีพนื้ บ้านอีสาน พิณ แคน โหวด โปงลาง กลองหาง กลองตุ้ม
เพลงที่ใช้ในการทดสอบ
ประเภทเครื่องดนตรี
1.1. เพลงบังคับที่ใช้ทดสอบเครื่องดนตรีทุกประเภท
(ให้เลือกบรรเลงเพลงตามความถนัดของผูเ้ ข้าสอบได้ทุกประเภทเพลง)
1.2. เพลงเดี่ยวตามความถนัด
- ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความถนัดของผู้เข้าสอบ ซึ่งจะเป็นเพลงที่จัดอยู่ใน
ประเภทเพลงเดี่ยวซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของผู้เล่น ตามหลักของเพลงเดี่ยวซึ่งไม่ใช่การบรรเลง
คนเดียวในทางธรรมดา เพลงเดี่ยวเป็นเพลงที่แสดงความสามารถของเครื่องดนตรีนั้นๆ ได้แก่ ซออู้
ซอด้วง ซอสามสาย จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
- ทางโรงเรียนจะจัดเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะไว้ให้ หรือ นักเรียน
สามารถนาเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะมาเองก็ได้
หมายเหตุ: นักเรียนที่สามารถขับร้องเพลงไทยเดิมและเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. การสอบปฏิบัติ ห้องสอบ ห้อง 504
- ทานอง
20 คะแนน
- จังหวะ
20 คะแนน
- เทคนิคในการบรรเลง
20 คะแนน
- ความแม่นยาในการบรรเลง
20 คะแนน
2. การสอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
10 คะแนน
- สัมภาษณ์
10 คะแนน
หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไข
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยต้องทาสัญญากับ
ทางโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยจนจบการศึกษาและปฏิบัติตามกฎ – ระเบียบของวงดนตรี
ไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
/6.2 ดนตรีสากล.......
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6.2. ด้านดนตรีสากล
- ประเภทขับร้องไทยสากล / สากล
- ประเภทวงดนตรีสากล (วงสตริง)
- ประเภทวงโยธวาทิต
การทดสอบปฏิบัติดนตรีสากล
1. เพลงตามความถนัด 1 เพลง (เตรียมโน้ตเพลงที่ใช้สอบ 2 ชุด สาหรับกรรมการ)
2. โสตประสาน (ร้องเสียงตามทีก่ รรมการกาหนด)
เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. การสอบปฏิบัติ ห้องสอบ ห้อง 504
- ทักษะพื้นฐานการเล่นเพลงตามความถนัด
40 คะแนน
- ทักษะการฟังเสียงและร้อง
20 คะแนน
2. การสอบสัมภาษณ์
- บุคลิกภาพ
20 คะแนน
- แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี
10 คะแนน
- เจตคติทางด้านดนตรี
10 คะแนน
หมายเหตุ: วันสอบปฏิบตั นิ กั เรียนสามารถนาเครื่องดนตรีมาเอง หรือสามารถใช้เครื่องดนตรีของ
ทางโรงเรียนก็ได้ โดยให้แจ้งตอนรายงานตัวก่อนเข้าสอบ
6.3. ด้านทัศนศิลป์
การทดสอบปฏิบัติด้านทัศนศิลป์
1. ปฏิบตั ิการวาดภาพหุ่นนิง่
2. แฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. การสอบปฏิบัติ ห้องสอบ 503
60 คะแนน
1.1. หลักการใช้ทศั นธาตุ
20 คะแนน
1.2. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
20 คะแนน
1.3. มุมมองในการนาเสนอ
10 คะแนน
1.4. ความสะอาด สวยงาม
10 คะแนน
2. แฟ้มสะสมผลงาน
30 คะแนน
3. การสัมภาษณ์
10 คะแนน
3.1. เจตคติที่มีตอ่ งานทัศนศิลป์
5
คะแนน
3.2. ประสบการณ์ทางด้านงานทัศนศิลป์
5
คะแนน
หมายเหตุ : วันสอบปฏิบตั นิ ักเรียนต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพมาเองแต่ทางโรงเรียนจะ
จัดเตรียมกระดาษให้
/6.4 นาฏศิลป์.......
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6.4. ด้านนาฏศิลป์
เพลงที่เตรียมมาสอบปฏิบัติ มี 2 ประเภท
1. ประเภทมาตรฐาน เป็นเพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงแม่บทเล็ก
2. ประเภทนาฏศิลป์ไทยตามความถนัด จานวน 1 เพลง เช่น เพลงระบา
มาตรฐาน ระบาเบ็ดเตล็ด ราพื้นเมือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หรือนาฏศิลป์สากล เป็นต้น
เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. การสอบปฏิบัติ ห้องสอบ 502
- ราเพลงบังคับ
30 คะแนน
- ราเพลงเลือกตามความถนัด
30 คะแนน
2 การสอบสัมภาษณ์
- แฟ้มผลงานด้านนาฏศิลป์
20 คะแนน
- บุคลิกภาพ
10 คะแนน
- เจตคติทางด้านนาฏศิลป์
10 คะแนน
หมายเหตุ: วันสอบภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าสอบเตรียมผ้าแดงและเลือกเพลงมาเอง
7. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลพร้อมรายงานตัวและมอบตัว
7.๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๑) นักเรียนห้องเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือก
รับสมัคร
วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 08.00 – 15.30 น.
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
มอบตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
/นักเรียนความสามารถ.......
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๒)

นักเรียนความสามารถพิเศษ
รับสมัคร

สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)

สอบคัดเลือก (ภาคทฤษฎี)

ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

๓)

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร

สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน
วันที่ 24 – 27 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา ๐๙.๐๐ – 16.30 น.
สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์และแฟ้มสะสมงาน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 08.00 – 15.30 น.
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 (ภาคปฏิบัติ)
เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.
ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(การสอบข้อเขียน)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
/สอบคัดเลือก.......
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สอบคัดเลือก

ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.00 – 15.30 น.
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

7.2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
มอบตัว
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมนบนวมินทร์ (ชั้น 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
8. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
จัดหาที่เรียนให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติ ดังนี้
ยื่นความจานง
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผล
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 9.00 -16.30 น.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2
/รายงานตัว.......
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รายงานตัวและมอบตัว

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร

9. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
9.1. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
9.1.1 คานวณคะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน โดยกาหนดให้รายวิชาที่สอบ
ทั้ง 5 รายวิชามีคะแนนเต็มรายวิชาละ 100 คะแนน โดยคะแนนรวมทั้งหมดคือ 500 คะแนน
9.1.2. เกณฑ์การพิจารณาในกรณีที่มคี ะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้
9.1.2.1. หากผู้ที่มีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาคณิตศาสตร์เป็น
ลาดับที่ 1
9.1.2.2. หากคะแนนสอบวิชาคณิต ศาสตร์เท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นลาดับที่ 2
9.1.2.3. หากคะแนนสอบวิชาคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่ากัน พิจารณา
คะแนนจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นลาดับที่ 3
9.1.2.4. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเท่ากัน
พิจารณาคะแนนจากวิชาภาษาไทยเป็นลาดับที่ 4
9.1.2.5. หากคะแนนสอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษและ
ภาษาไทยเท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาสังคมศึกษา เป็นลาดับที่ 5
9.1.2.6. หากคะแนนสอบเท่ากันทุกวิชา ให้ใช้วิธีการจับฉลากในการตัดสิน
9.2. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
9.2.1. การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ด าเนิ น การสอบ
ภาคปฏิบัติตามข้อที่ 6
9.2.2. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามห้องเรียน ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
10. การสละสิทธิ์และการเรียกนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์
10.1. การสละสิทธิ์
10.1.1. หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์
10.1.2. หากนักเรียนและผู้ปกครองที่มาในวันรายงานตัว แต่ไม่มามอบตัวตามวันและ
เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
10.2. การเรียกนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์
คณะกรรมการของโรงเรียนพิจารณารับนักเรียนตามจานวนที่สละสิทธิ์ข้อที่ 10.1 และ
จะเรียกนักเรียนในประเภทจากนักเรียนในลาดับถัดไปตามเกณฑ์ข้อที่ 9 ตามสัดส่วนการรับนักเรียน
/การเก็บเงิน.......
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11.

การเก็บเงินบารุงการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้รับการอนุมัติเก็บเงินบารุงการศึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนสอนและเป็นส่วนในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โดยประมาณการระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566
รายการค่าใช้จ่ายที่ขอสนับสนุน
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2
ก. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กรณีโรงเรียนได้จดั ทาเป็นลักษณะ
พิเศษอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1. ค่าคู่มือนักเรียน
80
2. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
150
150
150
150
150
150
(ระบบสแกนบัตร)
3. ค่าวารสารโรงเรียน
40
40
40
40
40
40
ค. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนทีน่ อกเหนือหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. โครงการพัฒ นาทักษะตาม
ความถนั ด ของนั ก เรี ย นนอก 300
300
300
300
300
300
เวลาเรียน
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
500
500
500
500
500
500
ง. การจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้
งบประมาณจากรัฐ
1. ค่ า สาธารณู ป โภคส าหรั บ
150
150
150
150
150
150
ห้องเรียนปรับอากาศ
2. ค่ าสอนคอมพิว เตอร์ กรณี
โรงเรี ย นจั ด คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้
500
500
500
500
500
500
นักเรียนเกิน มาตรฐานที่รัฐจัด
ให้ (1 เครื่อง: นักเรียน 20 คน)
จ. การจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
1. ค่าประกันชีวิตนักเรียน /
200
200
200
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
1400 1400 1400 1400 1400 1400
ในสถานศึกษา
/จ. 3.ค่าตรวจ........

