,y=Gvb,

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------ด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการรับ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนทั่วไป โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 3 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอัง กฤษ
คิดคะแนนเป็ น ร้ อยละ 70 และคะแนน O-Net คิดเป็ น ร้อยละ 30 และประกาศผลการคัดเลื อกเรียง
ลาดับ คะแนน
แผนการเรียนมีจานวน 2 แผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนทั่วไป (เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน)
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา
หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสดและไม่จากัดอายุ
3) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75 (5 ภาคเรียน)
4) แผนการเรียนเรียนทั่วไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
5) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
2. หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกาหนด
2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมด้วยสาเนา 1 ฉบับ
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า กาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5) คะแนน O-Net ที่พิมพ์จากระบบของ สทศ.
6) สาเนาเกียรติบัตรกรณีที่นักเรียนสมัครความสามารถพิเศษ
3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน จานวน 320 คน ดังนี้
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเดิมที่มีมีศักยภาพเหมาะสม มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า
2.00 ร้อยละ 75 จานวน 240 คน
3.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 5 จานวน 16 คน
3.3 นักเรียนทั่วไปร้อยละ 20 จานวน 64 คน โดยการสอบคัดเลือก
* หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนข้อ 3.1 และ 3.2 ไม่ครบจานวน 256 คน ให้รับข้อ 3.3 เพิ่ม
3.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต้องแนบสาเนาเกียรติบัตร
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4. กาหนดการขอรับในสมัคร/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.ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นักเรียนต้องแต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา ที่กาหนด โดยนักเรียนที่กาลัง
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน
4.3 วันสอบ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อยกระดับคุณภาพ
วิชาที่สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาหรือดินสอดาในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา 08.00 น.
4.4 วันประกาศผล
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
4.5 วันรายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด ที่ หอประชุม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกาหนดถือว่า
นักเรียนสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
4.6 วันมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัว
ตามวัน เวลา ที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
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ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 รับสมัครจากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามที่กาหนด
1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกาหนด
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสาเนา 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมถ่ายสาเนา 1 ฉบับ
2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จานวน 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
2.6 สาเนาเกียรติบัตรความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่สมัคร
3. กาหนดการขอรับในสมัคร/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 ที่กาหนด
3.3 วันคัดเลือก
วันที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
วิชาที่คัดเลือก คือความรู้และทักษะเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่นักเรียนสมัครสอบ
โดยการสอบปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
3.4 วันประกาศผล/
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด ณ หอประชุม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ การเข้าศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
3.5 วันมอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัว
ตามวัน เวลา ที่กาหนด
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4. ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบด้วย
4.1 ด้านกีฬา
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวอลเลย์บอลชาย ซึ่งต้องเป็นนักกีฬาระดับ
อาเภอ หรือจังหวัด (แนบสาเนาเกียรติบัตรการเป็นนักกีฬา)
4.2 ด้านดนตรี
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย หรือดนตรีสากล หรือดุริยางค์
โดยเป็นนักดนตรีประจาโรงเรียน หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมแสดงใน
งานพิธีต่าง ๆ โดยมีเอกสารรับรอง
4.3 ด้านนาฏศิลป์
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ โดยเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ระดับอาเภอ จังหวัด หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน แล้วได้รับรางวัล
โดยแนบสาเนาวุฒิบัตร
4.4 ด้านศิลปะ
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการวาดภาพ การปั้น โดยเคยเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันระดับอาเภอ จังหวัด หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
แล้วได้รับรางวัล โดยแนบสาเนาวุฒิบัตร
หมายเหตุ (1) ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนต้องนาอุปกรณ์มาเอง
(2) นักเรียนต้องนาหลักฐานมาแสดงผลงานประกอบการคัดเลือก เมื่อสอบปฏิบัติ
เสร็จแล้วโรงเรียนจะคืนให้กับนักเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

(นายสมเดช ดีทรัพย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
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ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. – 14.30 น.
ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

เวลา
08.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.
10.40 น. – 11.40 น.
11.40 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.

วิชา

เวลา
(นาที)

นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง
ตามผังที่กาหนด
คณิตศาสตร์
90
ภาษาอังกฤษ
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร์
90

คะแนน
(500 คะแนน)
100
100
100

