
 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------- 

1. หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตราการป้องกัน
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรีจึงขอประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ดังนี้  

 
๒. แนวปฏิบัติการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

๒.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

2.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ แต่ละประเภท 
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ใน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒) เป็นโสด 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  

 
…/๒.๑.๒ จำนวน… 
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๒.๑.๒ จำนวนการรับสมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ แต่ละประเภท 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  เปิดรับสมัครนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ห้องเรียน  จำนวน ๓๕๒ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จำนวน ๑๕๐ คน  
๒) นักเรียนทั่วไป   จำนวน   ๑๔๙ คน คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน 
๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ   จำนวน ๑๘ คน 
  - ด้านกีฬาทุกประเภท  จำนวน ๗ คน 

- ด้านดนตรี/ศิลปะ   จำนวน ๗ คน 
   - ด้านวิชาการ   จำนวน ๔ คน 

๔)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  จำนวน ๓๕ คน 
 ๒.๑.๓ เงื่อนไข/ข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แต่ละประเภท 

     นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ  
    ๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื ่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปีนับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
    ๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านอาศัย และเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย
อยู่จริง 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี ได้แก่พื้นที่ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     
นักเรียนประเภทท่ัวไป  

    ๑) นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 

นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
    ๑) มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  
    ๒) มีทักษะความสามารถเฉพาะทางดังนี้ 

   กีฬา   -  กีฬาทุกประเภท 
   ดนตรี / ศิลปะ -  ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และศิลปะ 
   วิชาการ  -  ความสามารถทางทักษะวิชาการทุกประเภท 

    รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีหลักฐาน  โล่  เกียรติบัตร  หรือ
หลักฐานเอกสาร อ่ืน ๆมาแสดงประกอบการพิจารณา และทดสอบความสามารถพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณา 

…/เกณฑ์พิจารณา… 

ตำบล/อำเภอ หมู่ที่ 
ตำบลบ้านใหม่      อำเภอปากเกร็ด ทุกหมู่ 
ตำบลคลองเกลือ   อำเภอปากเกร็ด ทุกหมู่ 
ตำบลบางตลาด     อำเภอปากเกร็ด ทุกหมู่ 
ตำบลบางพูด        อำเภอปากเกร็ด หมู่ ๑, ๘, ๙ 
ตำบลปากเกร็ด     อำเภอปากเกร็ด หมู่ ๔, ๕ 
ถนนป๊อปปูล่า ถนนบอนด์สตรีท  เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด 
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เกณฑ์พิจารณา 

- แฟ้มสะสมผลงาน   10 คะแนน 
• ระดับประเทศ 10 คะแนน 
• ระดับภาค  8 คะแนน 
• ระดับจังหวัด  6 คะแนน 
• ระดับโรงเรียน 5 คะแนน 

  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารับนักเรียนของโรงเรียน 
    นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

   ๑) มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ข้อ ๒.๑.๓ 
    ๒) มีหลักฐานหรือการรับรองตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
    ๓) ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์จากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ดังนี้ 
                      ๓.๑ นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง  
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

           ๓.๒ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
           ๓.๓ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละ เพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ 

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
           ๓.๔ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

             ๓.๕ นักเรียนที ่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื ่อง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน       

๒.๑.4 หลักฐานการสมัครทุกประเภท 
       ๑) เอกสารยื่นความจำนงของโรงเรียน 
       2) สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.๗ หรือ ใบปพ.1) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
แนบพร้อมการยื่นสมัคร  
                          3) ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา พร้อมผู้ปกครองลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร 
      4) รูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ขนาด ๑ นิ้ว แนบพร้อมการยื่นสมัคร 
       5) เกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร(สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภท ความสามารถพิเศษ กีฬา ดนตรี ศิลปะ 
และด้านวิชาการอ่ืนๆ) แนบพร้อมการยื่นสมัคร 
       6) หลักฐานอื่น ๆ  เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร  

๒.๑.5 กำหนดการรับสมัครชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ ๑ นักเร ียนในเขตพื ้นที ่บร ิการของโรงเร ียน  
นักเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

   
 

นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  นักเรียนประเภททั่วไป นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ  
- ยื ่นความจำนงทางเว ็บไซต ์  www.hwn.ac.th ตั ้งแต ่ว ันที่  19 - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔   

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
- ร ับสมัครในว ันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั ้น ๓ (ไม่เว ้นว ันหยุดราชการ ) โดยมายื ่นเอกสารด้วยตนเอง 
พร้อมแต่งเครื่องแบบนักเรียน 

…/ นักเรียน… 

กำหนดวันรับสมัคร 
 

http://www.hwn.ac.th/
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                 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ   
   - รับสมัครในวันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมายื่นเอกสารด้วยตนเอง 
พร้อมแต่งเครื่องแบบนักเรียน  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้อง
ปฏิบัติเหมือนนักเรียนทั่วไปทุกประการกรณีไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 
 
    - วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต ์www.hwn.ac.th โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

 
    

    - ว ันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สนามสอบโรงเร ียน 
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ใช้คะแนนสอบจากแบบทดสอบของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
    - รายวิชาที่ใช้สอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551 แก้ไข 
ปีพุทธศักราช 2560 ดังนี้  ๑) ภาษาไทย  ๒) คณิตศาสตร์  ๓) วิทยาศาสตร์  ๔) สังคมศึกษาฯ  ๕) ภาษาอังกฤษ 
(นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้องมาสอบพร้อมกับนักเรียนทั่วไป กรณีไม่มาสอบตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

   - นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  สอบคัดเลือกความสามารถวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในกรณีที่นักเรียน จำเป็นต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์
แสดงความสามารถพิเศษ ถ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถนำมาเองได้ให้นำมาประกอบการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครประเภทกีฬา
ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย (นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษทุกคนต้องมาสอบเพื่อวัดความรู้และยืนยันสิทธิ์พร้อม
กับนักเรียนทั่วไป วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป กรณีไม่มาสอบตามที่กำหนดถือว่าสละ
สิทธิ์)       
   
 

  -  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.hwn.ac.th) และติดประกาศ ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

- นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th) และติดประกาศ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

 
 

  -  วนัที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ ลานโดมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   

กำหนดการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น. - ผู้ปกครองลงทะเบียนที่หอประชุมชั้น ๓ 

- นักเรียนพบคุณครู ณ ลานโดมเอนกประสงคโ์รงเรียน 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงนโยบายต่อผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนชั้น ๓  

- นักเรียนพบครูที่ห้องรับมอบตัว 
 เวลา  ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  - ผู้ปกครองพบคุณครูที่ห้องรับมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด      

(นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน  จะต้องมามอบตัวตามเวลาที่กำหนด 
หากไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ อาจมีการนัดหมาย
เป็นช่วงเวลาซึ่งจะประกาศภายหลังสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th 

…/ เอกสารที่ใช้… 

 กำหนดการสอบคัดเลือก 
 

 ประกาศผลและรายงาน
ตัว 
 

กำหนดการมอบตัว 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

http://www.hwn.ac.th/
http://www.hwn.ac.th/
http://www.hwn.ac.th/
http://www.hwn.ac.th/
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๒.๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แต่ละแผนการเรียน 
  ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น 

มัธยมศึกษาปีที ่๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒. เป็นโสด 
 ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย 

๒.๒.๒ จำนวนการรับสมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 แต่ละแผนการเรียน 
                           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔             
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืน และโรงเรียนเดิมที่สละสิทธิ์โควตา จำนวน ๔๔ คน  
(ประเภทท่ัวไป 5 คน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 39 คน) 
                     
  - แผนการเรียน 
                 ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
    - เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ       รับจำนวน ๔ คน 
    - เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  

• เน้นวิศวกรรม      รับจำนวน ๖ คน 
• เน้นสถาปัตยกรรม     รับจำนวน ๑๗ คน 

    - เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รับจำนวน ๓ คน 
          ๒) แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์     รับจำนวน ๔ คน 
     3) แผนการเรียนบริหารธุรกิจ       รับจำนวน ๒ คน 
          4) แผนการเรียนอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์  

• ภาษาอังกฤษ      รับจำนวน ๔ คน 
• ภาษาจีน-ญี่ปุ่น     รับจำนวน ๒ คน       

       ๕) แผนการเรียนนันทนาการและการกีฬา    รับจำนวน ๒ คน      
     ๖) แผนการเรียนศิลปกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม และคหกรรม       รับจำนวน -  คน        
                            (การจัดการอาหาร งานหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะ)   
                                           รวมจำนวนที่รับทั้งหมด  ๔๔ คน  

***จำนวนนักเรียนที่รับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการสละสิทธิ์ของนักเรียนโควตา*** 
 

…/ ๒.2.๓ เงื่อนไข… 

                               
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  
 

                                      ๑. ปพ.๑ ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัวพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  
                                      ๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา , มารดา 
                                          พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  
                                      ๓. ใบมอบตัว 
                                      ๔. ค่าใช้จ่าย จำนวน ๒,95๐.๐๐ บาท  
                                     (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าชุดนักเรียน ชุดพละ กระเป๋านักเรียนและสินค้า   
                                    สวัสดิการอ่ืนๆ) 
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  ๒.2.๓ เงื่อนไขข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  
   ๑. มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อ ๒.๑.๑ 
       ๒. มีหลักฐานหรือการรับรองตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
          ๓. ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์จากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ดังนี้ 
     ๓.๑ นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 
ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
     ๓.๒ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
     ๓.๓ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละ เพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
     ๓.๔ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน                                      
     ๓.๕ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน             
               ๒.๒.4 หลักฐานการสมัครทุกประเภท 
   ๑) เอกสารยื่นความจำนงของโรงเรียน 

2) สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.๗ หรือใบปพ.1)พร้อมผู ้ปกครองลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
แนบพร้อมการสมัคร 
   3) ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา - มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา – มารดา พร้อมผู้ปกครองลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร                         
   ๔) รูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ขนาด ๑ นิ้ว แนบพร้อมการยื่นสมัคร 
   ๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร  
              ๒.๒.๕ กำหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ทุกประเภท 
 
 

- ยื่นความจำนงทางเว็บไซต์  www.hwn.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ***นักเรียนโควตา ม.3 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สามารถยื่นความ
จำนงสมัครสอบ โดยเลือกแผนอื่นที่ไม่ซ้ำกับสิทธิ์โควตาได้ 1 แผน หากสามารถสอบคัดเลือกได้  นักเรียนจะต้องสละสทิธิ์
แผนโควตาเดิมทันที กรณีสอบไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้สิทธิ์โควตาเดิมที่ทางโรงเรียนประกาศไว้แล้ว*** 

- ร ับสม ัครในว ันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖ .๓๐ น . ณ หอประชุ ม 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั ้น ๓ (ไม่เว ้นว ันหยุดราชการ ) โดยมายื ่นเอกสารด้วยตนเอง 
พร้อมแต่งเครื่องแบบนักเรียน  (นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้องสมัครเหมือนนักเรียนทั่วไปทุกประการ กรณี
ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

 
 

- วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 
 

   - สอบคัดเลือก ว ันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ สนามสอบ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
(นักเรียนประเภทเงื ่อนไขพิเศษทุกคน และนักเรียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ต้องสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ และคัดเลือก เหมือนนักเรียนทั่วไปทุกประการ 
กรณีไม่เข้าสอบตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

- รายวิชาที่ใช้สอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2551 แก้ไข 
ปีพุทธศักราช 2560 ดังนี้  ๑) ภาษาไทย  ๒) คณิตศาสตร์  ๓) วิทยาศาสตร์  ๔) สังคมศึกษาฯ  ๕) ภาษาอังกฤษ 

กำหนดวันรับสมัคร 
 

กำหนดการสอบคัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

…/ ประกาศผล… 
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  -  ประกาศผลและรายงานต ั วน ั ก เ ร ี ยนประ เภทท ั ่ ว ไป  และน ั ก เ ร ี ยน เ ง ื ่ อน ไขพ ิ เศษ  
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th ) และติด
ประกาศ ณ ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี             
 

 
 

 -  วนัที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ ลานโดมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   
 
กำหนดการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.    - ผู้ปกครองลงทะเบียนที่หอประชุมชั้น ๓ 
     - นักเรียนพบคุณครู ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียน 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   - ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงนโยบายต่อผู้ปกครอง                                    
   ณ หอประชุมโรงเรียนชั้น ๓  
 - นักเรียนพบครูที่ห้องรับมอบตัว 

เวลา  ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    - ผู้ปกครองพบคุณครูที่ห้องรับมอบตัวตามท่ีโรงเรียนกำหนด               

(นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน  จะต้องมามอบตัวตามเวลาที่กำหนด 
หากไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ อาจมีการนัดหมาย
เป็นช่วงเวลาซึ่งจะประกาศภายหลังสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th 
 

                               
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

 

                                      ๑. ปพ.๑ ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัวพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  
                                      ๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดา , มารดา 
                                     พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  
                                      ๓. ใบมอบตัว 
                                      ๔. ค่าใช้จ่าย จำนวน ๒,๙๕๐ แผนการเรียนอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ๓,๑๕๐ บาท  
                                    (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าชุดนักเรียน ชุดพละ กระเป๋านักเรียนและสินค้า   
                                    สวัสดิการอ่ืนๆ)          
          

 
 
 
 
 

 
 

 
…/ ปฏิทินการรับ… 

ประกาศผลและรายงานตัว 

กำหนดการมอบตัว 

http://www.hwn.ac.th/
http://www.hwn.ac.th/
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ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
…/ ค่าใช้จ่ายห้อง… 

ระดับชั้น ยื่นความจำนง รับสมัคร สอบ/คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
- ในเขตพ้ืนที่บริการ 
และนอกเขตพ้ืนที่
บริการ 
- เงื่อนไขพิเศษ 

19 – ๒๘ 
 เม.ย. ๖๔ 

๒๔ – ๒๘ 
เม.ย. ๖๔ 

๑ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ 

๘ พ.ค. ๖๔ 

มัธยมศึกษาปีที่๑ 
ความสามารถพิเศษ 

๒๔ – ๒๗ 
เม.ย. ๖๔ 

๒๙ เม.ย. ๖๔ 
สอบความ 

สามารถพิเศษ 

๓๐ เม.ย. ๖๔ 
ประกาศผล

ความสามารถ
พิเศษ ๓๐ เม.ย. ๖๔ 

รายงานตัว
ความสามารถ

พิเศษ 

๑ พ.ค. ๖๔ 
สอบวัดความรู้

พ้ืนฐาน 
และยืนยัน

สิทธิ์ 

๕ พ.ค. ๖๔ 
ประกาศผล

ความรู้พื้นฐาน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
- นักเรียนทั่วไป  
- เงื่อนไขพิเศษ 

๒๔ – ๒๘ 
เม.ย. ๖๔ 

๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔ 
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ค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 

ที ่ รายการ 
ปกติ ม.๑ 
และ ม. ๔ 

ปกติ  
ม.๒,๓ 
ม. ๕,๖ 

แผนการเรียนภาษาจีน–ญี่ปุ่น-
อังกฤษ 

ม.๔/๗-
๘ 

ม.๕/๗-
๘ 

ม.๖/๗-
๘ 

๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  
(ต่อภาคเรียน) 

๔๐๐ ๔๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๕๐๐ 

๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (ต่อภาคเรียน) 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๓ ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (ต่อปี) ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
๔ ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

(ต่อภาคเรียน) 
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๕ ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน (ต่อปี) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖ ค่าคู่มือนักเรียน (ต่อปี) ๑๐๐ - ๑๐๐ - - 
๗ ค่าวารสารโรงเรียน (ต่อปี) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๘ ค่าสาธารณูปโภค (ต่อภาคเรียน) ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
๙ ค่าบัตรนักเรียน  ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 

รวมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ๒,๙๕๐ ๒,๘๕๐ ๓,๒๕๐ ๓,๑๕๐ ๒,๙๕๐ 
รวมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ๒,๓๕๐ ๒,๓๕๐ ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๐ ๒,๔๕๐ 

 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  5  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
(นายรังสิมันต์ ยาละ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 


