ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เรื่องการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2565
--------------------------------------------------------1. หลักการ
ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนห้องเรียนทั่วไปจำนวน 9 ห้องเรียน
แบ่งตามแผนการเรียน 7 แผนการเรียนจำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 360 คน
เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 5 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 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 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบ
กับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่ าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงาน
เขตพื้น ที่ การศึ ก ษาและสถานศึก ษาในสั ง กัด สำนั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้น พื ้นฐาน พ.ศ.2550
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรายละเอียดวิธีการรับ
นักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
2. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
ห้องเรียน
ทั่วไป

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง

คน

9

360

รับนักเรียนม.3 เดิม

สอบคัดเลือก

รวมทั้งหมด

330

30

360

3. จำนวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.1. รับนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนจำนวน
330
คน
3.2. รับนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่น โดยรับนักเรียนตามแผนการเรียนจำนวน 30 คน ดังต่อไปนี้
3.2.1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จำนวน 5 คน
3.2.2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 5 คน
3.2.3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
จำนวน 5 คน
3.2.4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
จำนวน 5 คน
3.2.5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
จำนวน 5 คน
3.2.6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย -สังคมศึกษา
จำนวน 5 คน
4. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
4.2. ต้องยอมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน
4.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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5. วิธีการสมัครสอบ นักเรียนสมัครสอบรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตามขั้นตอนต่อไปนี้
5.1. เข้าระบบรับสมัครที่ www.nbr.ac.th. คลิกที่ ระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป
5.2. คลิก สมัครสอบห้องเรียนทั่วไป ม.4
5.3. กรอกรายละเอียดทั้งหมดและแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดตามคุณสมบัติและบันทึกข้อมูล
5.4. นักเรียนสามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ภายหลังจากคณะกรรมการ
รับนักเรียนดำเนินการตรวจสอบอย่างเรียบร้อย
5.5. นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบและนำมาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนกำหนดให้
นำมาในวันสอบคัดเลือก
หมายเหตุ: การสมัครสอบสามารถดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม พ.ศ.2565
6. หลักฐานการสมัครเรียน
6.1. ใบ ป.พ.1 (ฉบับไม่สมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ มีรูปถ่ายและตราประทับของโรงเรียน อัพโหลดลงใน
แบบฟอร์มการสมัคร
6.2. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง โดยอัพโหลดหน้าแรกที่เป็นที่อยู่ของนักเรียนและส่วนหน้าที่ ระบุชื่อ
ของนักเรียน
6.3. อัพโหลดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน หน้าตรงไม่สวมหมวกและเห็น
ใบหน้าชัดเจน โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
6.4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
7. กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลพร้อมรายงานตัวและมอบตัว
7.1. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป นักเรียนที่จบ ม .3 เดิมของโรงเรียน
- ประชุมชี้แจงแผนการเรียนและขั้นตอนการสมัคร
วันที่ 13 และ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564
- สมัคร ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4 แบบโควตา
วันที่ 21 -30 ธันวาคม พ.ศ.2564
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนตามแผนการเรียน
วันที่ 10 – 31 มกราคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
- รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์
วันที่ 18 และ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
- ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00-16.30 น.
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
- มอบตัว
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565
(ลำดับการมอบตัวตามการประกาศผลและรายงานตัว)
เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
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7.2. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น
แจ้งความจำนงและยื่นเอกสารออนไลน์
วันที่ 2 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2565
ที่ www.nbr.ac.th.
สอบคัดเลือก
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 08.00 – 15.30
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
มอบตัว
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565
(ลำดับการมอบตัวตามการประกาศผลและรายงานตัว) เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
8. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
8.1. คำนวณคะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน โดยกำหนดให้รายวิชาที่สอบทั้ง 5 รายวิชามี
คะแนนเต็มรายวิชาละ 100 คะแนน โดยคะแนนรวมทั้งหมดคือ 500 คะแนน
8.2. เกณฑ์การพิจารณาในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้
8.2.1. หากผู้ที่มีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นลำดับที่ 1
8.2.2. หากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันพิจารณาคะแนนจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นลำดับที่ 2
8.2.3. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่ากันพิจารณาคะแนนจาก
วิชาภาษาอังกฤษเป็นลำดับที่ 3
8.2.4. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเท่ากันพิจารณาคะแนนจาก
วิชาภาษาไทยเป็นลำดับที่ 4
8.2.5 หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษและภาษาไทยเท่ากันพิจารณา
คะแนนจากวิชาสังคมศึกษา เป็นลำดับที่ 5
8.2.6. หากคะแนนสอบเท่ากันทุกวิชา ให้ใช้วิธีการจับฉลากในการตัดสิน
8.3. การคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียน
8.3.1. พิจารณาจากการที่นักเรียนกรอกแผนการเรียนที่นักเรียนสนใจ 2 แผนการเรียน โดยเลือก
ความสนใจมากที่สุดไปสู่ความสนใจน้อยที่สุด (1-2)
8.3.2. พิจารณาคัดเลือกแผนการเรียนพิจารณาจากลำดับคะแนนรวมสูงสุดและการเลือกแผนการ
เรียนของนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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8.3.2.1. นักเรีย นที่ เลื อ กแผนการเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิต ศาสตร์ พิจารณาจากคะแนนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
8.3.2.2. นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ พิจารณาจาก
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
8.3.2.3. นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส พิจารณาจากคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.3.2.4. นักเรีย นที่ เลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น พิจารณาจากคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.3.2.5. นั ก เรี ย นที ่ เ ลื อ กแผนการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ – ภาษาจี น พิ จ ารณาจากคะแนนวิ ช า
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.3.2.6. นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย - สังคมศึกษาฯ พิจารณาจาก
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ฯ ตามลำดับ
9. การสละสิทธิ์และการเรียกนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์
9.1. การสละสิทธิ์
9.1.1. หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์
9.1.2. หากนักเรียนและผู้ปกครองที่มาในวันรายงานตัว แต่ไม่มามอบตัว ตามวันและเวลาที่
กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
9.2. การเรียกนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์
คณะกรรมการของโรงเรียนพิจารณารับนักเรียนตามจำนวนที่สละสิทธิ์ข้อที่ 9.1. ข้อย่อย 9.1.1.
และ 9.1.2. และจะเรียกนักเรียนในประเภทจากนักเรียนในลำดับถัดไปตามเกณฑ์ข้อที่ 8 ตามสัดส่วนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน
10. ตารางการสอบคัดเลือก
10.1. เอกสารและอุปกรณ์สำหรับการสอบคัดเลือก
10.1.1. นักเรียนสวมชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
10.1.2. บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ (พิมพ์บัตรจาก www.nbr.ac..th)
10.1.3. บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน
10.1.4. ดินสอดำ ระดับความเข้ม 2Bขึ้นไป ปากกาน้ำเงินและยางลบ
10.1.5. ผลตรวจ ATK สามารถตรวจเองที่บ้านและพิมพ์รูปผลการตรวจ โดยมีผู้ปกครองลงนาม
รับรองและระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
10.1.6. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการทำข้อสอบ
10.1.7. เจลแอลกอฮอล์
/ 10.2. ตารางการสอบ........
5

10.2. ตารางการสอบคัดเลือก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565
ระยะเวลา
จำนวน
คะแนนสอบ
การสอบ
ข้อสอบ
เวลา
วิชา
(นาที)
(ข้อ)
(คะแนน)
8.30 น.
นักเรียนพร้อมกันที่ลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน (หน้าเสาธง)
(ฉบับที่1) วิชาคณิตศาสตร์
30
20
9.00-10.30 น.
90 นาที
(ฉบับที่ 1) วิชาภาษาไทย
40
20
(ฉบับที่2) วิชาวิทยาศาสตร์
40
20
10.30 - 12.00 น. (ฉบับที่2) วิชาภาษาอังกฤษ
90 นาที
40
20
(ฉบับที่2) วิชาสังคมศึกษาฯ
40
20
หมายเหตุ: ตามสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ขอแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนผ่านจุดวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเดินหน้าเรือนไทย
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียน
3. กรณีที่นักเรียนมีอาการไข้สูง เจ็บคอ มีน้ำมูก อ่อนเพลียและไอ ทางโรงเรียนจัดสถานที่สอบแยก
จากนักเรียนคนอื่นที่ห้อง School Isolation
13. การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้รับการอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนและเป็น
ส่วนในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ดังนี้
ภาคการเรียนที่ 1
ค่าบำรุงการศึกษา
3,320
บาท
ภาคการเรียนที่ 2
ค่าบำรุงการศึกษา
3,020
บาท
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565

(นายจันทร เที่ยงภักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
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