
  

  
      
   
 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

ก าหนดจัดโครงการทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมทางการเรียน 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

โครงการ NBR Pre-Test 2022 ครั้งที่ 5 
1.  ลักษณะโครงการ 
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร่วมกับกลุ่มบริหาร
วิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ก าหนดจัดโครงการทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนเพ่ือเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ NBR Pre-Test 2022 ครั้งที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้นักเรียน
สามารถประเมินศักยภาพและวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาด้วยตนเองเพ่ือวางแผนส าหรับการเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ  
2.  คุณสมบัตนิักเรียนสอบ 
   นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
3.  ก าหนดการรับสมัครสอบ 
  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 มีนาคม พ.ศ.2565  
             (ปิดรับสมัครวันที่ 4 มีนาคม เวลา 16.30 น. ทั้งระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเอง) 
4.  ขั้นตอนการสมัครสอบ 
 4.1. การสมัครสอบแบบออนไลน์ 

4.1 .1 .   นัก เรียนช าระเงินระบบ Mobile Banking หรือช าระเงินผ่ าน เคาน์ เ ตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  

 
 
 
 

          

ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อบัญชีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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  4.1.2.  นักเรียนแนบหลักฐานการช าระเงินและกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้ถูกต้อง
และครบถ้วน ผ่านระบบ www.nbr.ac.th. 

4.1.3.   นักเรียนพิมพ์ใบสมัครและน าใบสมัครมาในวันที่สอบหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบประมาณ 2-3 วัน 

4.1.4.   นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  รายชื่อ-นามสกุล  ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
 ที ่www.nbr.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565  
  4.2. การสมัครสอบด้วยตนเอง 
          4.2.1.  นักเรียนสามารถสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครองสามารถด าเนินการสมัครแทนได ้
  ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ โดย
  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. 
        4.2.2.  นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  รายชื่อ-นามสกุล  ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 
 ที่ www.nbr.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
          ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท 
             หมายเหตุ (ทางโรงเรียนไม่มีการจ าหน่ายอาหารกลางวันที่โรงอาหาร) 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในช่วงเวลานี้ท าให้ทางโรงเรียนมี
 ความจ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนของอาหารกลางวันของนักเรียนตามความสมัครใจ โดยมีแนว
 ทางเลือก 2 แนวทาง คือ 

 1. นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะน าอาหารกลางวันของตนเองมาทานเองที่ห้องสอบ 
นักเรียนช าระเฉพาะค่าสอบจ านวน 300 บาท 

2. นักเรียนคนใดมีความประสงค์ให้ทางโรงเรียนจัดอาหารกลางวัน (ข้าวผัดไก่ + ไข่ดาว) 
 (จ านวน 1 กล่องและน้ าดื่ม 1 ขวดให้ นักเรียนช าระค่าสอบ 300 บาทและค่าอาหาร 50 บาท 
 รวมเป็น 350 บาท 
 วันสอบ สถานที่สอบและตารางการสอบ 
           วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เบญจมราชาลัย  

 ห้องสอบก าหนดผู้เข้าสอบห้องละ 25 คน ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ก าหนดการสอบตามตารางสอบดังนี ้

 
 ลักษณะข้อสอบ 
  ข้อสอบปรนัย 5 รายวิชาหลักได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 100 คะแนน รวมเป็น 500 คะแนน โดยครอบคลุมเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 4-6 
การปฏิบัติตนในวันสอบ 
 1.  นักเรียนสวมชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนของตนเอง 
 2.  นักเรียนเตรียมดินสอ 2B ยางลบและอุปกรณ์การสอบ 
 3.  นักเรียนเตรียมบัตรประจ าตัวผู้สอบพร้อมบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน 
 4.  นักเรียนเข้าแถวเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นห้องสอบบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนเวลา 07.45 น. 
 5.  อนุญาตให้นักเรียนพกโทรศัพท์แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท
เข้าห้องสอบ 
 6.  ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียนในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 – 14.00 น. 
      7.  นักเรียนต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของตนเอง ทางโรงเรียนไม่มีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในโรงเรียน 
 8. การเข้าและออกจากห้องสอบ ต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบต่างๆ และ
การขึ้นและลงจากอาคารสอบ กรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบจะเป็นผู้น าทางนักเรียนเพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

9. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนและห้องสอบ พร้อมเตรียมเจลแอลกอฮอล์
ของตนเองมาด้วย 

วันที่สอบ เวลาสอบ 
จ านวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ 
จ านวน
(ข้อ) 

คะแนน 

 
 

วันอาทิตย์ที่ 
6 มีนาคม  
พ.ศ.2565 

08.30 -09.20 น. 50 คณิตศาสตร์ 25 ข้อ 100 
09.20 -10.10 น. 50 ภาษาไทย 40 ข้อ 100 

10.10 – 11.00 น. 50 สังคมศึกษา 40 ข้อ 100 

11.00 – 11.50 น. 50 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ที่โต๊ะสอบของตนเอง 

11.50 – 12.40 น. 50 วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ 100 
12.40 - 13.30 น. 50 ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ 100 
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 การประกาศผลการสอบ 
  ประกาศผลการสอบทาง  www.nbr.ac.th  เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป 
  การประกาศผลจะจัดล าดับที่นักเรียนสอบได้ตามคะแนนรวมในรายวิชาหลัก 5 วิชา และจัดล าดับ
คะแนนในแต่ละรายวิชา 
 ประเภทรางวัล 
 1. เกียรติบัตรเหรียญทองคะแนนรวม 5 รายวิชาหลักพร้อมเงินสดจ านวน 1,500 บาท จ านวน 1 รางวัล 
 2. เกียรติบัตรเหรียญเงินคะแนนรวม 5 รายวิชาหลักพร้อมเงินสดจ านวน 1,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
 3. เกียรติบัตรเหรียญทองแดงคะแนนรวม5 รายวิชาหลักพร้อมเงินสดจ านวน 500 บาท จ านวน 1 รางวัล 
 4. เกียรติบัตร ล าดับที่ 1 - 3 ในแต่ละรายวิชา 
 
        งานรับนักเรียน 
     กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
 
ติดต่อสอบถามที่ 02- 1811102  
               หรือ 061-7519997 (กลุ่มบรหิารวชิาการ) 
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