
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
----------------------------- 

ด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ด าเนินการรับ 
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนทั่วไป โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้  
 
1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 1)  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น     
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 

2) เป็นโสด 
3) ไม่จ ากัดอายุ 
4) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 

2. หลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัครตามแบบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ก าหนด 
2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมด้วยส าเนา 1 ฉบับ 
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2560  หรือเทียบเท่า พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
5) ใบคะแนน O – Net ที่พิมพ์จากระบบของ สทศ. 

3. การก าหนดเขตพื้นที่บริการ และสัดส่วนการรับนักเรียน  
รับนักเรียนทั้งในเขตพ้ืนที่บริการ, นอกเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนจากท่ัวประเทศ ปีการศึกษา 2561 
ตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
     หมายถึง นักเรียนที่มีส าเนาทะเบียนบ้าน ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึง 

วันที ่16 พฤษภาคม 2561 หรือศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี (ป.5 –ป.6) 
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ดังนี้ 
  3.1.1 เขตพ้ืนที่บริการตามส าเนาทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย   

1) ต าบลนครสวรรค์ตก   2)  ต าบลวัดไทร  3)  ต าบลบางม่วง 
4)   ต าบลบ้านมะเกลือ  5)  ต าบลตะเคียนเลื่อน 6)  ต าบลบางพระหลวง 
7)   ต าบลหนองกรด   8)  ต าบลบึงเสนาท 
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 3.1.2  โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 
   

ต าบล ชื่อโรงเรียน 
บางม่วง 1. โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 

2. โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา) 
3. โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 

บ้านมะเกลือ 1. โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 
2. โรงเรียนบ้านสระงาม 
3. โรงเรียนวัดบึงน้ าใส 

บึงเสนาท 1. โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) 
2. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 
3. โรงเรียนบ้านคลองลาดเค้า 

ปากน ้าโพ 1. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 
2. โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
3. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
4. โรงเรียนเซนต์แอนแมรี่ 
5. โรงเรียนอนุชนวัฒนา 
6. โรงเรียนจ าลองวิทย์ 
7. โรงเรียนวิชาวดี 
8. โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา 
9. โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ 

วัดไทร 1. โรงเรียนวัดบางม่วง 
2. โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 
3. โรงเรียนวัดวังหิน 

หนองกรด 
(อ้าเภอเมือง) 

1. โรงเรียนวัดสันติธรรม 
2. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
3. โรงเรียนวัดหนองโรง 
4. โรงเรียนวัดหนองเขนง 
5. โรงเรียนวัดทัพชุมพล 
6. โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 
7. โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 
8. โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 
9. โรงเรียนวัดสุวรรณประชาพัฒนา 
10. โรงเรียนอนุบาลปราณ๊วิทยา 
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3.2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน  ดังนี้ 
     1)  การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  คิดเป็นร้อยละ 95    (จ านวน 456 คน) 

                          2)  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ 5 (จ านวน  24 คน) 
     3)  การรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ กรณีท่ีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่เพียงพอ 
     4)  กรณีที่มีผู้สมัครในเขตพ้ืนที่บริการเกินจ านวนใช้วิธีการจับสลาก  

 

โรงเรียนจะสอบวัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนวัดความรู้ใน
กลุ่มวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  
และคะแนน O-Net  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30  

 
4. ก าหนดการขอรับในสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
 4.1  การรับสมัคร  ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2561  เป็นต้นไป  
     ที่ห้องวิชาการ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อม 
     ระเบียบการ  ได้ที่เว็บไซด์  www.nmm.ac.th  
 4.2  วันรับสมัคร  วันที่ 25 – 28 มีนาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
     นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด
 4.3  วันสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2561   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 เพ่ือยกระดับคุณภาพ วิชาที่สอบ  คือ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย   
      การศึกษา    และสังคมศึกษา 
      
     หมายเหตุ (1)  ใช้ปากกาหรือดินสอด าในการท าข้อสอบ 
       (2)  ให้นักเรียนเข้าแถว  เวลา 08.00 น. 

ต าบล ชื่อโรงเรียน 
ตะเคียนเลื่อน 1. โรงเรียนวัดวังยาง 

2. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) 
3. โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 

นครสวรรค์ตก 1. โรงเรียนวัดท่าทอง 
2. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
3. โรงเรียนวัดวังไผ่ 
4. โรงเรียนวัดสันค ู
5. โรงเรียนแสงสวรรค ์
6. โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์ 
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
8. โรงเรียนประชานุเคราะห์ 

บางพระหลวง 1. โรงเรียนวัดหัวถนน 
2. โรงเรียนวัดท่าล้อ 
3. โรงเรียนประชานุเคราะห์ 
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 4.4  วันประกาศผล/  วันที่ 4 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
       รายงานตัว  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามก าหนด ณ หอประชุม 
     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  โดยแต่งกายชุดนักเรียน  (โรงเรียนเดิม)   
     ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ การเข้าศึกษา 
     ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
 4.5  วันมอบตัว  วันที่ 7  เมษายน  2561  เวลา 08.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
     นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัว 
     ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น 
   ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2  ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ีก าหนด 
 1.5  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  และมีความประพฤติดี 
2.  หลักฐานการสมัคร 
 2.1  ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิมก าหนด 
 2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายส าเนา  1  ฉบับ   
 2.3  หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา 
  ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560  (หนังสือรับรองควรระบุว่าเข้าเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ใด)  พร้อมถ่ายส าเนา  1  ฉบับ 
 2.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  จ านวน  1  ฉบับ 
 2.5  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จ านวน  2  รูป 
 2.6  ส าเนาเกียรติบัตรความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่สมัคร 
3.  ก าหนดการขอรับในสมัคร/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
 3.1  การรับสมัคร  ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2561  เป็นต้นไป  
     ที่ห้องวิชาการ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อม 
     ระเบียบการ  ได้ที่เว็บไซด์  www.nmm.ac.th 
 3.2  วันรับสมัคร  วันที่ 25 – 26 มีนาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ไม่เว้น 
     วันหยุดราชการ  ที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  นักเรียนต้องแต่งกาย 
     ด้วยชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด  
 3.3  วันคัดเลือก  วันที่  27  มีนาคม  2561   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  
     วิชาที่สอบ  คือ  ความรู้และทักษะเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่นักเรียนสมัครสอบ 
     โดยการสอบปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน 
     ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
 
 

http://www.nmm.ac.th/
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 3.4  วันประกาศผล/  วันที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. 
       รายงานตัว  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามก าหนด ณ หอประชุม 
     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  โดยแต่งกายชุดนักเรียน  (โรงเรียนเดิม)   
     ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ การเข้าศึกษา 
     ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
 3.5  วันมอบตัว  วันที่ 7  เมษายน  2561  เวลา 08.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
     นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัว 
     ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
4.  ประเภทความสามารถพิเศษท่ีรับสมัคร  ประกอบด้วย 
 4.1  ด้านกีฬา  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวอลเลย์บอลชาย  ซึ่งต้องเป็นนักกีฬาระดับ 
     อ าเภอ หรือจังหวัด  (แนบส าเนาเกียรติบัตรการเป็นนักกีฬา) 
 4.2  ด้านดนตรี  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  หรือดนตรีสากล  หรือดุริยางค์   
     โดยเป็นนักดนตรีประจ าโรงเรียน  หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมแสดงใน 
     งานพิธีต่าง ๆ  โดยมีเอกสารรับรอง 
 4.3  ด้านนาฏศิลป์  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์  โดยเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
     ระดับอ าเภอ  จังหวัด หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  แล้วได้รับรางวัล   
     โดยแนบส าเนาวุฒิบัตร 
 4.4  ด้านศิลปะ  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการวาดภาพ  การปั้น   โดยเคยเข้าร่วม 
     ประกวดแข่งขันระดับอ าเภอ  จังหวัด หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน   
     แล้วได้รับรางวัล  โดยแนบส าเนาวุฒิบัตร 
 
   หมายเหตุ   (1)  ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนต้องน าอุปกรณ์มาเอง   
        (2)  นักเรียนต้องน าหลักฐานมาแสดงผลงานประกอบการคัดเลือก  เมื่อสอบปฏิบัติ 
     เสร็จแล้วโรงเรียนจะคืนให้กับนักเรียน  
 
 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2561   
 

 
 
                                                                                             (นายสมเดช  ดีทรัพย์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
 
 
 
 



 6 

 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2561 
วันเสาร์ที่ 31  มีนาคม  2561  เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
 

เวลา วิชา 
เวลา  
(นาที) 

คะแนน   
(500  คะแนน) 

08.00 น. นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง 
ตามผังท่ีก าหนด 

  

09.00 น. – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 90 100 
10.40 น. – 11.40 น.  ภาษาอังกฤษ 60 100 
11.40 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น. วิทยาศาสตร์ 60 100 
14.10 น. – 15.00 น. ภาษาไทย 50 100 
15.10 น. 16.00 น.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50 100 
 

 
 

 
 

 


