
 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

เรื่องการรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------------------------- 

1. หลักการ 
   ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จำนวน 2 ห้องเรียนรับนักเรียนจำนวน 
72 คน ห้องละ 36 คน 
  เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม             
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 25) ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระ เบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
          / สำนักงานคณะกรรมการ....... 



 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ ่มเติมประกอบ
กับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ ำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2550 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรายละเอียดวิธีการรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร
และวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 
2. จำนวนนักเรียนที่รับ 

 
3.  คุณสมบัติของนักเรียนและหลักฐานการสมัคร 
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  3.1.1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
  3.1.2. คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา แบ่งตามรายละเอียดดังนี้ 
   3.1.2.1. คะแนนเฉลี่ยสะสมของ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของระดับชั้น 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2.5 
   3.1.2.2. คะแนนเฉลี่ยสะสมของ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของระดับชั้น 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2.5 
 3.1.3. นักเรียนยอมรับ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน 
 3.1.4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  
      (ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา)   
 
4.  หลักฐานการสมัคร 
 4.1.  ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ที่ www.nbr.ac.th โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และพิมพ์ใบแจ้งความจำนงเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
 

/ 4.2 ใบระเบียน .......... 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ จำนวนห้องเรียนที่รับ จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน รวมจำนวนที่รับ 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 36 คนต่อห้องเรียน 72 คน 
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 4.2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 (ปพ.1) (โดยนำฉบับจริงมา
แสดงในการสมัครพร้อมสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1ชุด) 
 หมายเหตุ: กรณีที่โรงเรียนยังไม่สามารถออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ได้ นักเรียน
สามารถนำสมุดบันทึกผลการเรียน (สมุดพก) ทั้งฉบับจริงและสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 
1 ชุด เพื่อใช้ในการสมัครเรียน 
 4.3.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
5. กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
 5.1. รับสมัคร    วันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
 (กรอกแจ้งความจำนงตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ www.nbr.ac.th) 

 5.2. สอบคัดเลือก  วันที่  6  มีนาคม พ.ศ.2565 
  เวลา 08.30 น.โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

 5.3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 
  เวลา 09.00 -16.30  น. 

        ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
 5.4. มอบตัว (พร้อมชำระเงิน) วันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2565 
         เวลา 09.00 -16.30 น. 
        ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
6. วิธีการรับนักเรียน  
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 สอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนรวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โดยครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
 
7.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก   
 7.1.  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากคะแนนรวมทุกรายวิชา ดังนี้ 
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1-72  

 
 

      / 7.2. กรณีท่ีมี........... 
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 7.2.  กรณีท่ีมีลำดับเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้ 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 

ตารางสอบ 
เวลา วิชาที่สอบ จำนวนข้อสอบ (ข้อ) คะแนนเต็ม  

08.30 น. เข้าแถว รับฟังรายละเอียดการสอบ 

9.00 – 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ 30 40 คะแนน 
10.05 – 11.05 น. วิชาภาษาอังกฤษ 40 20 คะแนน 

11.10 - 12.10 น. วิชาวิทยาศาสตร์ 40 40 คะแนน 

สิ่งท่ีต้องเตรียม   1. บัตรประจำตัวสอบของนักเรียน 
(ต้องนำมาทุกข้อ)         2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
           3. ดินสอ 2B ยางลบและปากกา  
   4. ผลตรวจ ATK มีระยะเวลาภายใน 48 ชั่วโมง 
   5. เจลแอลกอฮอล์ 
8.   ประกาศเพิ่มเติม 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ติดตามแนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวจาก
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย หรือจากเว็บไซต์ของโรงเรียน www.nbr.ac.th หาก
นักเรียนไม่ปฏิบัติตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 
 
 
 ( นายจันทร  เที่ยงภักดิ์) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

เรื่องการรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program) 
ปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------------------------- 
1. หลักการ 
   ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน รับจำนวน 30 คน 
  เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม             
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 25) ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
          / สำนักงานคณะกรรมการ....... 



 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ ่มเติมประกอบ
กับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำน าจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2550 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรายละเอียดวิธีการรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร
และวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ดังนี้ 
 
2. จำนวนนักเรียนที่รับ 

 
3.  คุณสมบัติของนักเรียนและหลักฐานการสมัคร 
  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(Mini English Program)   
  3.1.  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
  3.2.  คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 และประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2.5 
 3.3.   นักเรียนยอมรับ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน 
 3.4.   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  
      (ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา)   
 
4.  หลักฐานการสมัคร 
 4.1.  ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ที่ www.nbr.ac.th โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และพิมพ์ใบแจ้งความจำนงเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
 4.2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 (ปพ.1) (โดยนำฉบับจริงมา
แสดงในการสมัครพร้อมสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1ชุด) 
 

/ หมายเหตุ .......... 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ จำนวนห้องเรียนที่รับ จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน รวมจำนวนที่รับ 
MEP 1 ห้องเรียน 30 30 คน 
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 หมายเหตุ: กรณีที่โรงเรียนยังไม่สามารถออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ได้ นักเรียน
สามารถนำสมุดบันทึกผลการเรียน (สมุดพก) ทั้งฉบับจริงและสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 
1 ชุด เพื่อใช้ในการสมัครเรียน 
 4.3.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 
5. กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
 5.1. รับสมัคร    วันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
 (กรอกแจ้งความจำนงตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ www.nbr.ac.th) 

 5.2. สอบคัดเลือก  วันที่  6  มีนาคม พ.ศ.2565 
  เวลา 08.30 น.โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

 5.3. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 
  เวลา 09.00 -16.30  น. 

        ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
 5.4. มอบตัว (พร้อมชำระเงิน) วันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2565 
         เวลา 09.00 -16.30 น. 
        ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
6. วิธีการรับนักเรียน  
 6.1.  ห้องเรียนพิเศษ MEP 
   6.2.1. สอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนรวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
(ข้อสอบเป็นภาษาไทย)และวิชาภาษาอังกฤษโดยครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
      6.2.2. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ 
7.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก   
   7.1. ห้องเรียนพิเศษ MEP คัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1-30 
   7.2. กรณีท่ีมีลำดับเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบ พิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  
 วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ตามลำดับ 
 
 

/ ประกาศเพ่ิมเติม ........ 
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ตารางสอบคัดเลือก 
เวลา วิชาที่สอบ จำนวนข้อสอบ (ข้อ) คะแนนเต็ม  

8.30 น. เข้าแถว รับฟังรายละเอียดการสอบ 
9.00 – 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ 30 25 คะแนน 

10.05 – 11.05 น. วิชาภาษาอังกฤษ 50 40 คะแนน 
11.10 - 12.10 น. วิชาวิทยาศาสตร์ 30 25 คะแนน 

12.10 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์รายบุคคล (คนละ 5 -7 นาที) คะแนนสอบ 10 คะแนน 

ลำดับการสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการจับฉลาก 

สิ่งท่ีต้องเตรียม   1. บัตรประจำตัวสอบของนักเรียน 
(ต้องนำมาทุกข้อ)         2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
           3. ดินสอ 2B ยางลบและปากกา  
   4. ผลตรวจ ATK มีระยะเวลาภายใน 48 ชั่วโมง 
   5. อาหารกลางวันและเครื่องดื่มของตนเอง 
8.   ประกาศเพิ่มเติม 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ติดตามแนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวจาก
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย หรือจากเว็บไซต์ของโรงเรียน www.nbr.ac.th หาก
นักเรียนไม่ปฏิบัติตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 
 
 
 ( นายจันทร  เที่ยงภักดิ์) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
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