ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------------ด้ว ย โรงเรีย นนวมิน ทราชูทิศ มัช ฌิม อาเภอเมือ งนครสวรรค์ จัง หวัด นครสวรรค์ จะดาเนิน การรับ สมัค ร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) ประจาปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การรับ นัก เรีย นสัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ปีก ารศึก ษา 2562 จึ ง ก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค ร คุ ณ สมบั ติ ก ารคั ด เลื อ กและการสอบคั ด เลื อ ก
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 12 ห้องเรียน รวม 480 คน จาแนกเป็น
1. แผนการเรียน
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนทั่วไป

จานวน 160 คน
จานวน 320 คน

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
5) มีสัญชาติไทย
3. หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กาหนด
2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5) ใบคะแนน O – Net ที่พิมพ์จากระบบของ สทศ.
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4. การกาหนดเขตพื้นที่บริการและสัดส่วนการรับนักเรียน
รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ, นอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนจากทัว่ ประเทศ ปีการศึกษา 2562
ตามลาดับดังนี้
* หมายเหตุ : นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1) ต้องอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดามารดาหรือปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
2) กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองแต่อาศัยและเรียนอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
โดยมีเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
4.1 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
1) ตาบลนครสวรรค์ตก 2) ตาบลวัดไทร
3) ตาบลบางม่วง
4) ตาบลบ้านมะเกลือ 5) ตาบลตะเคียนเลื่อน 6) ตาบลบางพระหลวง
7) ตาบลหนองกรด
8) ตาบลบึงเสนาท
4.2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
1) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 480 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
2) รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (กรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่เพียงพอ)
3) กรณีที่มีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการเกินจานวนใช้วิธีการสอบคัดเลือก
“โรงเรียนจะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียนวัดความรู้ในกลุ่มวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯและภาษาอังกฤษ
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-Net 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30”
5. กาหนดการรับสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผล/วันรายงานตัวและมอบตัว
5.1 การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมระเบียบการได้ทเี่ ว็บไซต์ www.nmm.ac.th
5.2 วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ***นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองตามวัน
และเวลาที่กาหนด*** (งดรับสมัครนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562)
5.3 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หมายเหตุ (1) ใช้ปากกาหรือดินสอดา 2B ขึ้นไปเท่านั้นในการทาข้อสอบ
(2) ให้ผู้สมัครสอบมาเข้าแถวพร้อมกันเวลา 08.00 น.
5.4 วันประกาศผล
วันที่ 7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยจะติดประกาศบริเวณหน้าหอประชุม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และทางเว็บไซต์ www.nmm.ac.th
5.5 รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า
***นักเรียนสละสิทธิ์*** การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
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6. หลักฐานและเอกสารในการมอบตัว
1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาใบ ปพ.1 จานวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ)
3. สาเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. สาเนาใบสูติบัตร จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา จานวน 2 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน 2 ฉบับ
8. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จานวน 2 ฉบับ (กรณีทนี่ ักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา - มารดา)
หมายเหตุ
๑) โรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้นักเรียน
๒) ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(นายสมเดช ดีทรัพย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
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รายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
************************
ปีการศึกษา 2562

รายการ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ค่าคู่มือนักเรียน

100/ปี

100/ปี

2. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน

100/ปี

100/ปี

3. ค่าวารสารโรงเรียน

100/ปี

100/ปี

500/ภาคเรียน

500/ภาคเรียน

500/ภาคเรียน

500/ภาคเรียน

170/ปี

170/ปี

7. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

700/ภาคเรียน

700/ภาคเรียน

8. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

1,700/ภาคเรียน

4. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน)
6. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

รวม

3,870

2,170

