ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------------ด้ว ย โรงเรีย นนวมิน ทราชูทิศ มัช ฌิม อาเภอเมืองนครสวรรค์ จัง หวัด นครสวรรค์ จะดาเนินการรับ สมัค ร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การรับ นัก เรีย นเข้า ศึก ษาต่อ ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 ประจาปีก ารศึก ษา 2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติเ กี่ย วกับ การรับ นัก เรีย นสัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปีก ารศึก ษา 2562
จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 8 ห้อ งเรี ยน รวม 320 คน จาแนกเป็น
1. แผนการเรี ยน
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนศิลป์ – คานวณ
- แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
- แผนการเรียนทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

160
40
40
80

คน
คน
คน
คน

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 3 หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสดและไม่จากัดอายุ
3) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
4) มีสัญชาติไทย
3. หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กาหนด
2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมด้วยสาเนา 1 ฉบับ
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5) ใบคะแนน O – Net ที่พิมพ์จากระบบของ สทศ.
6) สาเนาเกียรติบัตรกรณีนักเรียนสมัครความสามารถพิเศษ

๒

4. สัดส่วนการรับนักเรียน
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า 2.00 ร้อยละ 80 จานวน 256 คน
4.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 5 จานวน 16 คน
(วอลเลย์บอล 10 คน ดนตรีไทย 4 คน ขับร้องเพลงสากล 2 คน)
4.3 นักเรียนทั่วไปร้อยละ 15 จานวน 48 คน โดยวิธีการสอบคัดเลือก
***หมายเหตุ*** กรณีที่นักเรียนข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่ครบจานวน 272 คน ให้รับข้อ 4.3 เพิ่ม
“โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 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 ว็บไซต์โรงเรียน www.nmm.ac.th
5.2 วันรับสมัคร
(นักเรียนประเภททั่วไป) วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (งดรับสมัครนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 24
มีนาคม 2562)
(นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ) วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
– 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (นักเรียนต้องยื่นสาเนาเกียรติบัตร
ความสามารถพิเศษของตนเองในวันสมัคร) ***นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองตามวัน
และเวลาที่กาหนด***
5.3 วันสอบคัดเลือก
(นักเรียนประเภททั่วไป) วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
(นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ) วันที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หมายเหตุ (1) ใช้ปากกาหรือดินสอดา 2B ขึ้นไปเท่านั้นในการทาข้อสอบ
(2) ให้ผู้สมัครสอบมาเข้าแถวพร้อมกันเวลา 08.00 น.
5.4 วันประกาศผล
(นักเรียนประเภททั่วไป) วันที่ 6 เมษายน 2562
(นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ) วันที่ 27 มีนาคม 2562
หมายเหตุ โดยจะติดประกาศไว้บริเวณหน้าหอประชุม และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
www.nmm.ac.th
5.5 รายงานตัวและมอบตัว (นักเรียนประเภททั่วไปและนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ)
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า
***นักเรียนสละสิทธิ์*** การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 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

