ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เรื่องการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2565
--------------------------------------------------------1. หลักการ
ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไปจำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน
นักเรียนห้องเรียนละ 42 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน
เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 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 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
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 พื้ น ฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรายละเอียดวิธีการรับ
นักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
2. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
รับนักเรียน
เขต
ระดับชั้น

จำนวน

พื้นที่บริการ

นักเรียน

40%

ที่รับ

สอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 1 420 คน

168 คน

3. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
3.1. แขวงสามวาตะวันตก
3.2. แขวงบางชัน

รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 60%
สอบคัดเลือก
สอบ

ความสามารถ

เงื่อนไข

คัดเลือก

พิเศษ

พิเศษ

214 คน

8 คน

30 คน

รวม

252 คน

เขตคลองสามวา
เขตคลองสามวา

4. นิยามศัพท์
4.1. การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- เขตพื้นที่บริการ หมายถึง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กำหนดเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนตามข้อที่ 2 เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการ
เดินทางของนักเรียน ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
- ผู้ปกครอง หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย (ผูกพันทางสายเลือด) บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็น
ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็ก
อยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
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คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (คุณสมบัติตรงกับที่ระบุ 1 ใน 2 ข้อ คือนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ)
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และ ต้องอาศัยอยู่
จริงกับปู่ ย่า ตา ยาย (ผูกพันทางสายเลือด) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการ
อาศัยอยู่จริงกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติข้างต้นให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
2. กรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย แต่นักเรียนอาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง (เอกสารประกอบ
หมายเลข 1) กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติข้างต้นให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ตามสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดำเนินการรับนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการร้อยละ 40 ตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไม่ถึง
ร้อยละที่กำหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคนและนำสัดส่วนที่เหลือรับนักเรียน นอกเขต
พื้นที่บริการจนครบตามจำนวนที่ประกาศรับ
4.2. การรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
- นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนประกาศรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการร้อยละ 60 ตามสัดส่วนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน
4.3. คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยจัดการสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียนจัดทำแบบทดสอบของโรงเรียนตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเนื้อหาไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำแบบทดสอบใน 5 รายวิชา
หลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ และทางโรงเรียนไม่ใช้ผล
คะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน
4.4. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยประกาศผลการสอบโดยเรียงลำดับคะแนนสอบของผู้เข้า
สอบแข่งขันได้ทุกคน ทั้งประเภทในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการโดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อ
สาธารณะ และในกรณีที่โรงเรียนมีการรับนักเรียนเพิ่มเติมให้โรงเรียนดำเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศ
/ผลการสอบ........
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ผลการสอบ โดยเรียงรายชื่อตามลำดับคะแนนของแต่ละประเภท ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุดภายใน 15 วัน
นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
5. จำนวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตามข้อ 10)
5.1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สัดส่วนร้อยละ 40) ประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 168 คน
5.2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (สัดส่วนร้อยละ 60)
จำนวน 252 คน
จำแนกเป็น
5.2.1. ประเภทสอบคัดเลือก
จำนวน 214 คน
5.2.2. ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จำนวน 30 คน
5.2.3. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
จำนวน 8
คน
- ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์
6. คุณสมบัตพิ ื้นฐานของผู้สมัคร
6.1. คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
6.1.1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
6.1.2. ต้องยอมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน
6.1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6.1.4. มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตามข้อ 4.1.
6.2. คุณสมบัติของนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
6.2.1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
6.2.2. ต้องยอมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน
6.2.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6.2.4. มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ตามข้อ 4.2.
6.3.คุณสมบัติของนักเรียนความสามารถพิเศษ
6.3.1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
6.3.2. ต้องยอมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน
6.3.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6.3.4. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ หรือทัศนศิลป์
6.3.5. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นดนตรี การรำหรือการวาดภาพ
6.4. คุณสมบัติของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
คุณสมบัติพื้นฐานตามข้อ 6.1 6.2 หรือ 6.3
6.4.1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมา ก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
/6.4.2. นักเรียน......
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6.4.2. นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
6.4.3. นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์หรือดูแล
เป็นพิเศษ
6.4.4. นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณานักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุล ยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รูปแบบการสมัครสอบคัดเลือก
7.1. นักเรียนสามารถสมัครสอบรูปแบบออนไลน์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
7.1.1. เข้าระบบรับสมัครที่ www.nbr.ac.th. คลิกที่ ระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป
7.1.2. คลิกที่ แจ้งความจำนงสมัครออนไลน์
7.1.3. กรอกรายละเอียดทั้งหมดและแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดตามคุณสมบัติของนักเรียน
7.1.4. บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
7.1.5. นักเรีย นสามารถพิมพ์บ ัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ภายหลังจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ดำเนินการตรวจสอบอย่างเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม พ.ศ.2565
7.1.6. นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบและนำมาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียน
กำหนด ในวันสอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
หมายเหตุ:
1. แจ้งความจำนงและแนบเอกสารระหว่างวันที่ 2-13 มีนาคม พ.ศ.2565
2. นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครความสามารถพิเศษสามารถกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารให้
ถูกต้องและครบถ้วนระหว่างวันที่ 2 -10 มีนาคม พ.ศ.2565
3. นักเรียนตรวจสอบสถานะผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2565
ซึ่งนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียน
7.2. นักเรียนสามารถสมัครสอบที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ตามวันเวลาที่กำหนด โดย
ดำเนินการ ดังนี้ (แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม พ.ศ.2565 และสมัครระหว่างวันที่ 9-13
มีนาคม พ.ศ.2565)
7.2.1. เข้าระบบรับสมัครที่ www.nbr.ac.th. คลิกที่ ระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป
7.2.2. คลิกที่ แจ้งความจำนงสมัครที่โรงเรียน ม.1 ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม พ.ศ.2565
7.2.3. กรอกรายละเอียดทั้งหมด กดบันทึกข้อมูล
7.2.4. กดที่ปุ่ม HOME หลังจากนั้นคลิกที่ พิมพ์ใบแจ้งความจำนงเฉพาะผู้ที่สมัครที่โรงเรียน
7.2.5. นักเรียนและผู้ปกครองนำใบแจ้งความจำนงและหลักฐานการสมัครสอบมายื่นที่โรงเรียนตาม
วันที่และเวลาที่กำหนดในใบแจ้งความจำนง ระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม พ.ศ. 2565
/ หมายเหตุ .........
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หมายเหตุ:
1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองมาตาม
วันและเวลาที่กำหนด ในใบแจ้งความจำนง
2. นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครความสามารถพิเศษสามารถสมัครสอบในวันที่ 9-10 มีนาคม
พ.ศ. 2565
3. นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
8.หลักฐานการสมัครสอบ ตามคุณสมบัติของนักเรียนข้อ 4.1 4.2 6.1. 6.2. 6.3. หรือ 6.4.
8.1. กรณีสมัครออนไลน์ แจ้งความจำนงและแนบเอกสารระหว่างวันที่ 2-13 มีนาคม พ.ศ.2565
8.1.1. อัพโหลดรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน ประกอบด้วย หน้าแรกที่เป็นที่อยู่และ
หน้าที่เป็นชื่อของนักเรียน
8.1.2. อัพโหลดรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา หรือ มารดาที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าบ้าน
ประกอบด้วย หน้าแรกที่เป็นที่อยู่และหน้าที่เป็นชื่อของบิดา หรือ มารดา
8.1.3. อัพโหลดรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ประกอบด้วย หน้าแรกที่
เป็นที่อยู่และหน้าที่เป็นชื่อของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
8.1.4. อัพโหลดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน หน้าตรงไม่สวม ห ม ว ก แ ล ะ
เห็นใบหน้าชัดเจน โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
8.2. กรณีสมัครที่โรงเรียน (แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม พ.ศ.2565 และสมัครระหว่าง
วันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2565)
8.2.1. ใบแจ้งความจำนง (ทางโรงเรียนไม่มีบริการพิมพ์ใบแจ้งความจำนงให้ นักเรียนเตรียมมาเอง)
8.2.2. ทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
8.2.3. กรณีนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
8.2.3.1. ทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าบ้านพร้อมสำเนาทะเบียน
บ้าน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
8.2.3.2. ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
8.2.4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน หน้าตรงไม่สวมหมวก
และเห็นใบหน้าชัดเจน โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
8.2.5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนักเรียน เป็นต้น (โดยนำเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา 1
ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)

/ 9.กำหนด…
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9. กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลพร้อมรายงานตัวและมอบตัว
9.1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
นักเรียนห้องเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือก
แจ้งความจำนง
วันที่ 2 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
สามารถดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.nbr.ac.th.
รับสมัคร
วันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บริเวณโดมสนามบาสของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สอบคัดเลือก
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 08.00 – 12.00 น.
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00 – 16.30 น. (ตามลำดับที่นักเรียนสอบได้)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565
เวลา 9.00 -16.30 น.
(ลำดับการมอบตัวตามการประกาศผลและรายงานตัว)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและสอบคัดเลือกห้องโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน
แจ้งความจำนง
วันที่ 2 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
สามารถดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.nbr.ac.th.
รับสมัคร
วันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บริเวณโดมสนามบาสของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์และแฟ้มสะสมงาน
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565
(ภาคปฏิบัติ)
เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
/สอบคัดเลือก .....
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สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 08.00 – 12.00 น.
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00 – 16.30 น. (ตามลำดับที่นักเรียนสอบได้)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565
เวลา 9.00 -16.30 น.
(ลำดับการมอบตัวตามการประกาศผลและรายงานตัว)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ สอบคัดเลือก
แจ้งความจำนง
วันที่ 2 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
สามารถดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.nbr.ac.th.
รับสมัคร
วันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บริเวณโดมสนามบาสของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สอบคัดเลือก
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 08.00 – 12.00 น.
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 9.00 – 16.30 น. (ตามลำดับที่นักเรียนสอบได้)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565
เวลา 9.00 -16.30 น.
(ลำดับการมอบตัวตามการประกาศผลและรายงานตัว)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

/ 9.2.นักเรียน ......
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9.2. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
จัดหาที่เรียนให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติ ดังนี้
ยื่นความจำนง
วันที่ 2 – 5 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ประกาศผล
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
หมายเหตุ: นักเรียนจะได้รับการจัดสรรที่เรียนโดยทาง สพม.กท.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรที่เรียน ซึ่งไม่ใช่
ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อย่างแน่นอน
10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
10.1. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
10.1.1. คำนวณคะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน โดยกำหนดให้รายวิชาที่สอบทั้ง 5
รายวิชามีคะแนนเต็มรายวิชาละ 100 คะแนน โดยคะแนนรวมทั้งหมดคือ 500 คะแนน
10.1.2. เกณฑ์การพิจารณาในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้
10.1.2.1. หากผู้ที่มีคะแนนรวมเท่ากันพิจารณาคะแนนจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นลำดับที่ 1
10.1.2.2. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นลำดับที่ 2
10.1.2.3. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่ากันพิจารณาคะแนนจาก
วิชาภาษาอังกฤษเป็นลำดับที่ 3
10.1.2.4. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเท่ากัน
พิจารณาคะแนนจากวิชาภาษาไทยเป็นลำดับที่ 4
10.1.2.5. หากคะแนนสอบวิชาคณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาสังคมศึกษา เป็นลำดับที่ 5
10.1.2.6. หากคะแนนสอบเท่ากันทุกวิชา ให้ใช้วิธีการจับฉลากในการตัดสิน
10.1.3. นักเรียนที่มีคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1 – 210 นักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกห้องเรียนตาม
ความสนใจและตามความถนัดของนักเรียนโดยกำหนดดังรายละเอียดต่อไปนี้
/ ห้อง ม.1/4 .....
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ห้อง ม.1/4 ห้องคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์
ห้อง ม.1/5 ห้องเรียนทั่วไปเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ห้อง ม.1/6 ห้องเรียนทั่วไปเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ห้อง ม.1/7 ห้องเรียนทั่วไปเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ห้อง ม.1/8 ห้องเรียนทั่วไปเน้นภาษาจีน
หมายเหตุ: การเลือกห้องเรียนของนักเรียนจะใช้วิธีการดำเนินการตามลำดับที่ที่นักเรียนสอบได้ ตามประกาศ
ของการประกาศผลและรายงานตัว
10.1.4. นักเรียนที่มีคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 211-420 นักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่ดำเนินการโดย
ใช้วิธีการคละความสามารถและศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นห้อง ม.1/9 - ม.1/13
10.2. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
10.2.1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการสอบภาคปฏิบัติ
ตามที่กำหนด
10.2.2. การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นตามความถนั ด และศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นโดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียนและสามารถดำเนินการตามข้อที่ 10.1.1 10.1.2. และ 10.1.3.
11. การสละสิทธิ์และการเรียกนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์
11.1. การสละสิทธิ์
11.1.1. หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์
11.1.2. หากนักเรียนและผู้ปกครองที่มาในวันรายงานตัวแต่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์
11.2. การเรียกนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณารับนักเรียนตามจำนวนที่สละสิทธิ์ข้อที่ 11.1.
ข้อย่อย 11.1.1. และ 11.1.2. และจะเรียกนักเรียนในประเภทจากนักเรียนในลำดั บถัดไปตามเกณฑ์ข้อที่ 10
ตามสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน
12. ตารางการสอบคัดเลือก
12.1. เอกสารและอุปกรณ์สำหรับการสอบคัดเลือก
12.1.1. นักเรียนสวมชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
12.1.2. บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ (พิมพ์บัตรจาก www.nbr.ac..th กรณีสมัครออนไลน์)
12.1.3. บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน
12.1.4. ดินสอดำ ระดับความเข้ม 2Bขึ้นไป ปากกาน้ำเงินและยางลบ
12.1.5. ผลตรวจ ATK สามารถตรวจเองที่บ้านและพิมพ์รูปผลการตรวจ โดยมีผู้ปกครองลงนาม
รับรองและระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
12.1.6. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการทำข้อสอบและเจลแอลกอฮอล์
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12.2. ตารางการสอบคัดเลือก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
ระยะเวลา
จำนวน
คะแนนสอบ
การสอบ
ข้อสอบ
เวลา
วิชา
(นาที)
(ข้อ)
(คะแนน)
8.20 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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