ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เรื่องการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท ห้องเรียนทั่วไป
ด้านความสามารถพิเศษ
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 ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บ
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 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
/ สำนักงานคณะกรรมการ.......
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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 พื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรายละเอียดวิธีการรับ
นักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการสอบคัดเลื อกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ด้านความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
2. แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
รับนักเรียน
เขต
ระดับชั้น

จำนวน

พื้นที่บริการ

นักเรียน

40%

ที่รับ

สอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 1 420 คน

168 คน

รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 60%
สอบคัดเลือก
สอบ

ความสามารถ

เงื่อนไข

คัดเลือก

พิเศษ

พิเศษ

214 คน

8 คน

30 คน

รวม

252 คน

3. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
3.1. แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
3.2. แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา
4. นิยามศัพท์
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูจากการแข่งขันด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ หรือ ทัศนศิลป์
5. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ
5.1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
5.2. ต้องยอมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเคารพสถาบัน
5.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีจิตอาสาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.4. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ หรือทัศนศิลป์
5.5. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นดนตรี การรำหรือการวาดภาพ
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6. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนความสามารถพิเศษ
6.1. ด้านดนตรีไทย
6.1.1. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 5.1 – 5.5.
6.1.2. นักเรียนที่สามารถขับร้องเพลงไทยเดิมและเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด จะได้รับพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ (สัมภาษณ์)
6.1.3. นักเรียนมีความสามารถด้านเครื่องดนตรีไทยประเภท ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ขลุ่ย หรือ ขิม
6.1.4. หรือ นักเรียนมีความสามารถด้านเครื่องดนตรีไทยประเภทดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โหวด
โปงลาง กลองหาง หรือ กลองตุ้ม
6.1.5. หรือ ประเภทการขับร้องเพลงไทยเดิม
6.2. ด้านดนตรีสากล
6.2.1. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 5.1 – 5.5.
6.2.2. นักเรียนที่สามารถร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล
6.2.3. หรือ นักเรียนมีความสามารถด้านวงดนตรีสากล (วงสตริง)
6.2.4. หรือ นักเรียนที่มีความสามารถด้านวงโยธวาทิต
6.3. ด้านนาฏศิลป์
6.3.1. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 5.1 – 5.5.
6.3.2. นักเรียนมีทักษะและมีความสามารถด้านนาฎศิลป์ (การรำไทย)
6.4. ด้านทัศนศิลป์
6.4.1. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานข้อ 5.1 – 5.5.
6.4.2. นักเรียนต้องมีทักษะและความถนัดทางด้านทัศนศิลป์
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 ........
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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:
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
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…….
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8.2. กรณีสมัครที่โรงเรียน (แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม พ.ศ.2565 และสมัครระหว่างวันที่
9-10 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. กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลพร้อมรายงานตัวและมอบตัว
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 (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
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มอบตัว

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565
เวลา 9.00 -16.30 น.
(ลำดับการมอบตัวตามการประกาศผลและรายงานตัว)
ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก นักเรียนด้านความสามารถพิเศษจำแนกตามความสามารถและความถนัด
10.1. การสอบปฏิบัติด้านดนตรีไทย
10.1.1. เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทำนอง
20
คะแนน
- จังหวะ
20
คะแนน
- เทคนิคในการบรรเลง
20
คะแนน
- ความแม่นยำในการบรรเลง
20
คะแนน
- แฟ้มสะสมผลงาน
10
คะแนน
- สัมภาษณ์
10
คะแนน
10.1.2. เพลงที่ไข้ในการทดสอบ ประเภทเครื่องดนตรี
1. เพลงบังคับที่ใช้ทดสอบเครื่องดนตรีทุกประเภท
- ให้เลือกบรรเลงเพลงตามความถนัดของผู้เข้าสอบได้ทุกประเภทเพลง)
2. เพลงเดี่ยวตามความถนัด (ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความถนัดของผู้เข้าสอบ)
- ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความถนัดของผู้เข้าสอบซึ่งจะเป็นเพลงที่จัดอยู่ใน
ประเภทเพลงเดี่ยวซึ่ง เป็นทางเดี่ยวที่อวดทาง อวดฝีมือผู้เล่น ตามหลักของเพลงเดี่ยว
มิใช่การบรรเลงคนเดียวในทาง ธรรมดา เพลงเดี่ยวเป็นเพลงที่แสดงความสามารถของ
เครื่องดนตรีนั้นๆ ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความเหมาะสม 1 เพลงทางโรงเรียนจะจัด
เครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะไว้ให้ หรือนักเรียนจะนำเครื่องดนตรีและเครื่อง
ประกอบจังหวะมาเองก็ได้
เงื่อนไข เมื่อผู้เข้าสอบได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษแล้ว ต้องทำสัญญากับทาง
โรงเรียน และเข้าร่วมกิจ กรรมดนตรีไทยจนจบการศึกษาและปฏิบัติตามกฎ - ระเบียบของวงตนตรี ไ ทย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
10.2. การสอบปฏิบัติด้านดนตรีสากล
10.2.1. เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทักษะพื้นฐานการเล่นเพลงตามความถนัด
40
คะแนน
- ทักษะการฟังเสียงและร้อง
20
คะแนน
/บุคลิกภาพ .......
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- บุคลิกภาพ
20
คะแนน
- แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี
10
คะแนน
- เจตคติทางด้านดนตรี
10
คะแนน
10.2.2. การทดสอบปฏิบัติดนตรีสากล
1. เพลงตามความถนัด 1 เพลง (เตรียมโน้ตเพลงที่ใช้สอบ 2 ชุด สำหรับกรรมการ)
2. โสตประสาน (ร้องตามเสียงที่ได้ยิน)
หมายเหตุ วันสอบผู้เข้าสอบสามารถนำเครื่องดนตรีของตนเองเพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติหรือผู้เข้าสอบ
สามารถใช้เครื่องดนตรีของโรงเรียน ซึ่งต้องแจ้งตอนรายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบ
10.3. การสอบปฏิบัติด้านนาฏศิลป์
10.3.1. เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ภาคปฏิบัติ
- รำเพลงบังคับ (แม่บทเล็ก)
30 คะแนน
- รำเพลงตามความคถนัด
30 คะแนน
การสอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงานด้านนาฏศิลป์
20 คะแนน
- บุคลิกภาพ
10 คะแนน
- เจตคติทางด้านนาฏศิลป์
10 คะแนน
10.3.2. เพลงที่เตรียมมาสอบปฏิบัติ มี 2 ประเภท
1. ประเภทมาตรฐาน เป็นเพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงแม่บทเล็ก
2. ประเภทนาฏศิลป์ไทยตามความถนัด จำนวน 1 เพลง เช่น เพลงระบำมาตรฐาน
ระบำเบ็ดเตล็ด รำพื้นเมือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หรือนาฏศิลป์สากล เป็นต้น
10.3.3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมผ้าแดงและเพลงของตนเอง ถ้าผู้เข้าสอบไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้
ทำการทดสอบ
10.4. การสอบปฏิบัติด้านทัศนศิลป์
10.4.1. . เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์
30
คะแนน
2. ทักษะทางด้านความถนัดทางทัศนศิลป์
50
คะแนน
ประกอบด้วย
- ทักษะการขึ้นโครงภาพ (Structure)
20
คะแนน
- ทักษะเทคนิคใช้สี
15
คะแนน
- ทักษะการจัดองค์ประกอบภาพตามหลักทัศนศิลป์ 15
คะแนน
/บุคลิกภาพ....
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3. บุคลิกภาพ
10
คะแนน
4. เจตคติทางด้านศิลปะ
10
คะแนน
10.4.2. ผู้เข้าสอบต้องสอบสัมภาษณ์โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ Portfolio มา
ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
10.4.3. ผู้เข้าสอบเข้าทดสอบสอบปฏิบัติทักษะการวาดภาพระบายสีชนิดกระดาษ 100 ปอนด์
ขนาด A3 ( สีชนิดใดก็ได้ตามความถนัดของนักเรียน ) โดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง (ถ้าผู้เข้าสอบมา
สายเกิน 30 นาที ไม่อนุญาตให้สอบ) และผู้เข้าสอบต้องนำอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองมาใช้ในการทดสอบ
โดยทางโรงเรียนมีกระดาษวาดเขียนให้
10.5. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียนและสามารถดำเนินการดังนี้
10.5.1. คำนวณคะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน โดยกำหนดให้รายวิชาที่สอบทั้ง 5
รายวิชามีคะแนนเต็มรายวิชาละ 100 คะแนน โดยคะแนนรวมทั้งหมดคือ 500 คะแนน
10.5.2. เกณฑ์การพิจารณาในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้
10.5.2.1.หากผู้ที่มีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นลำดับที่ 1
10.5.2.2..หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นลำดับที่ 2
10.5.2.3.หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่ากัน พิจารณาคะแนนจาก
วิชาภาษาอังกฤษเป็นลำดับที่ 3
10.5.2.4. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเท่ากัน
พิจารณาคะแนนจากวิชาภาษาไทยเป็นลำดับที่ 4
10.5.2.5. หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เท่ากัน พิจารณาคะแนนจากวิชาสังคมศึกษา เป็นลำดับที่ 5
10.5.2.6. หากคะแนนสอบเท่ากันทุกวิชา ให้ใช้วิธีการจับฉลากในการตัดสิน
10.5.3. นักเรียนที่มีคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1 – 210 นักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกห้องเรียนตาม
ความสนใจและตามความถนัดของนักเรียนโดยกำหนดดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 ตาม
ประกาศของการประกาศผลและรายงานตัว
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10.5.4. นักเรียนที่มีคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 211-420 นักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่ดำเนินการโดย
ใช้วิธีการคละความสามารถและศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นห้อง ม.1/9 - ม.1/13
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
12.2. ตารางการสอบคัดเลือก

เวลา
8.20 น.
9.00-10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ตารางการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
ระยะเวลา
จำนวน
การสอบ
ข้อสอบ
วิชา
(นาที)
(ข้อ)
นักเรียนพร้อมกันทีล่ านเอนกประสงค์ของโรงเรียน (หน้าเสาธง)
(ฉบับที่1) วิชาคณิตศาสตร์
30
90 นาที
(ฉบับที่ 1) วิชาภาษาไทย
40
(ฉบับที่2) วิชาวิทยาศาสตร์
40

(ฉบับที่2) วิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับที่2) วิชาสังคมศึกษาฯ

90 นาที
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40
40

คะแนนสอบ
(คะแนน)
20
20
20

20
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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