
 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

เร่ือง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพเิศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………. 

ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP) ด้านภาษาอังกฤษ (IEP)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (IP)  ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ด้านภาษาจีน (ICP) ด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP) และด้านภาษาเกาหลี (IKP) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
 เนื่องจากตามประกาศโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีข้อความคลาดเคล่ือน จึงขอแก้ไขประกาศ
รายละเอียดใหม่ ดังนี้  

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอนุญาตให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ จากการรับนักเรียนปกติทั่วไป และเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี  พ ุทธศ ักราช ๒๕๕๕ (สสวท.) ด ้านว ิทยาศาสตร ์  คณิตศาสตร์  (Intensive Program : IP)                 
ด ้ านภาษาอ ั งกฤษ (Intensive English Program : IEP) ด ้ านภาษาจ ีน  (Intensive Chinese Program : ICP)  
ด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) ดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
             ๑. จำนวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทางสอวน. 
จำนวน ๖๙ คน 
  ๑.๒ ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) เตรียมทหาร 
จำนวน ๓๖ คน 
  ๑.๓ ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ 
CEFR จำนวน ๗๑ คน  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

หรือ กำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ เทียบเท่า 
  ๒.๒ นักเรียนท่ีจะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) 
ตามแนวทางสอวน. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
และ  ผลการเรียนเฉล่ียสะสมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  
ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
  ๒.๓ นักเรียนท่ีจะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (Intensive Program : IP)
เตรียมทหาร เป็นนักเรียนชาย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๔ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๕  



๒ 
 
ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๔   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐         

๒.๔ นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) ผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
  ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย  
  ๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

๓. หลักฐานการสมัคร            
  ๓.๑ หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือ หลักฐานที่กำลังแสดงว่า
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใบ ปพ.๗ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร              
  ๓.๒ รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
(รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) แนบพร้อมการสมัคร              
  ๓.๓ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือ สกุล เป็นต้น พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร              
  ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดามารดา/ผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร              
  ๓.๕ สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร              
  3.6 ใบรับรองแพทย์ว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร) 

๔. กำหนดวันและเวลา 
๔.๑ สมัครสอบออนไลน์ ต้ังแต่ วันท่ี ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็ปไซต์ www.hwn.ac.th 

พร้อมพิมพ์เอกสารยืนยันการสมัคร กรณีไม่สามารถสมัครทาง online สามารถสมัครได้ท่ีโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี วันท่ี ๑๙ –๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเฉลิมพระบารมีฯ ช้ัน 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๔.๒ สอบวัดความรู้  โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑           
(ค่าดำเนินการคนละ ๑๐๐ บาท) วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๑๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็ปไซต์ www.hwn.ac.th  และ
ติดป้ายประกาศ ณ  ลานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
  ๔.๓ สำหรับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive 
Program : IP) เตรียมทหาร สอบภาคปฏิบัติ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐9.๐๐ น.– 12.0๐ น. โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ 

(1) คะแนนสอบวัดความรู้  3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ       
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 

(2) คะแนนสอบปฏิบัติ ร้อยละ 30 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องได้คะแนน
รวมอยู่ในลำดับท่ี 1 – 36 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย 
หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนท่ีประกาศรับเท่ากันจะ
พิจารณาคะแนนรายวิชาท่ีสอบเรียงลำดับตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

    1. ผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์  เป็นลำดับท่ี 1     
    2. ผลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับท่ี 2 
    3. ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นลำดับท่ี 3 

http://www.hwn.ac.th/
http://www.hwn.ac.th/


๓ 
 

เกณฑ์การทดสอบร่างกายห้องเรียนพิเศษ (Intensive Program : IP) เตรียมทหาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  สถานีที่ ๑ ยืน-ย่อ 
ยืน-ย่อ ได้  ผ่าน ยืน-ย่อ ไม่ได้  ไม่ผ่าน 

 

สถานีที่ ๒ นั่งงอตัว 
ซ.ม. คะแนน ซ.ม. คะแนน ซ.ม. คะแนน ซ.ม. คะแนน 
๒๐ 
๑๙ 
๑๘ 
๑๗ 
๑๖ 

๑๐๐ 
๙๕ 
๙๐ 
๘๕ 
๘๐ 

๑๕ 
๑๔ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๑ 

๗๕ 
๗๐ 
๖๕ 
๖๐ 
๕๕ 

๑๐ 
๙ 
๘ 
๗ 
๖ 

๕๐ 
๔๕ 
๔๐ 
๓๕ 
๓๐ 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๒๕ 
๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๕ 

 
สถานีที่ ๓ ลุก-น่ัง ๓๐ วินาท ี

คร้ัง คะแนน คร้ัง คะแนน 
๑๐ 
๙ 
๘ 
๗ 
๖ 

๑๐๐ 
๙๐ 
๘๐ 
๗๐ 
๖๐ 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๕๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๒๐ 
๑๐ 

 

  สถานีที่ ๔ วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร 
วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน วินาท ี คะแนน 

๗ 
๗.๑ 
๗.๒ 
๗.๓ 
๗.๔ 

๑๐๐ 
๙๕ 
๙๐ 
๘๕ 
๘๐ 

๗.๕ 
๗.๖ 
๗.๗ 
๗.๘ 
๗.๙ 

๗๕ 
๗๐ 
๖๕ 
๖๐ 
๕๕ 

๘.๐ 
๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 
๘.๔ 

๕๐ 
๔๕ 
๔๐ 
๓๕ 
๓๐ 

๘.๕ 
๘.๖ 
๘.๗ 
๘.๘ 
๘.๙ 

๒๕ 
๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๕ 

มากกว่า ๘.๙ วินาที เท่ากับ ๐ 
 
  ๔.4 มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประกาศผลสอบ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และรายงานตัว วันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ทางเว็ปไซต์ www.hwn.ac.th และติดป้าย
ประกาศ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
  ๔.5 มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มอบตัว วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๑๐ น. ณ 
หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  อาคาร  3 ช้ัน 3 (กรณีไม่มาตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

๕. สื่อ – วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
              ๕.๑ ห้องเรียนปรับอากาศ 
  ๕.๒ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับกระดานอัจฉริยะ 
  ๕.๓ ส่ือมัลติมีเดีย 
              ๖. รายการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๖.๑ ศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  (***ถ้าเป็นต่างประเทศ***
ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน) 
                     ๖.๒ ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

http://www.hwn.ac.th/


๔ 
 
                     ๖.๓ ทดสอบวัดระดับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
หรือข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-
GET) ,TOFEL และ TEDET พร้อมประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันที่ทดสอบ 
                     ๖.๔ วิทยากรและผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาสอนเสริมให้กับนักเรียน  
        ๗. ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคเรียน 
        มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๗.๑ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ๑๕,๐๐๐ บาท ชำระเฉพาะห้องเรียนพิเศษเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (Intensive Program :IP ) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เท่านั้น (สามารถนำไปลดหย่อนภาษี
ได้) ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๒ ค่าจัดการสอนเกินมาตรฐาน ห้องเรียนพิเศษ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive 
Program : IP) จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จำนวน ๒,๙๕๐ บาท รวมทั้งส้ิน 
15,4๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๓ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ๒๐,๐๐๐ บาท ชำระเฉพาะห้องเรียนพิเศษ เน้นด้าน  
(Intensive English Program :IEP) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เท่านั้น(สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) 
ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๔ ค่าจัดการสอนเกินมาตรฐาน ห้องเรียนพิเศษ เน้นด้าน (Intensive English Program :IEP) 
จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จำนวน ๒,๙๕๐ บาท รวมทั้งส้ิน 20,4๕๐ บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๕ ค่าเรียน E – Learning โรงเรียน Cadet ๓,๕๐๐ ต่อหนึ่งภาคเรียน เฉพาะห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) เตรียมทหาร เท่านั้น 

 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     
   ๑. จำนวนนักเรียนที่จะรับ    

๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program :IP) ตามหลักสูตรสอวน. 
รับจำนวน ๔๙ คน  

๑.๒ ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) รับจำนวน ๑ คน  
๑.๓ ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) หรือเน้นด้านภาษาญี่ปุ่น 

(Intensive Japanese Program: IJP) รับจำนวน ๒๖ คน  
  หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนท่ีรับอาจมากกว่าท่ีประกาศ ขึ้นกับจำนวนนักเรียน ม.3 เดิมท่ียืนยันสิทธิ์ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 ๒.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ/คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
มัธยมศึกษาปีที่๑ 
ห้องเรียนพิเศษ 

๑๙ – ๒๓ 
มี.ค. ๖๔ 

๓ เม.ย. ๖๔ ๒๕ เม.ย. ๖๔ ๒๖ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔ 



๕ 
 
  ๒.๒ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP)                   
ตามแนวทางสอวน.  ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และภาคเรียน
ท่ี ๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และภาคเรียนท่ี ๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
  ๒.๓ นักเรียนท่ีสมัครห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) ผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และภาคเรียนท่ี ๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๒ และภาคเรียนท่ี ๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
  ๒.๔ น ักเร ียนที ่สม ัครห ้องเร ียนพ ิ เศษด ้านภาษาจ ีน (Intensive Chinese Program : ICP)              
ด้านภาษาญี ่ปุ ่น (Intensive Japanese Program :IJP) ผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ภาคเรียนท่ี ๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  

 ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย  
     ๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

     ๓. หลักฐานการสมัคร          
  ๓.๑ หลักฐานการจบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือ เทียบเท่า หรือ หลักฐานท่ีกำลังแสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ใบ ปพ. ๗) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร 
  ๓.๒ รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวกในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน ๒ รูป    
(รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) แนบพร้อมการสมัคร 
  ๓.๓ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร 
  ๓.๔. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดามารดา/ผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร 

๔. กำหนดวันและเวลา 
๔.๑ สมัครสอบออนไลน์ ต้ังแต่ วันท่ี ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็ปไซต์ www.hwn.ac.th 

พร้อมพิมพ์เอกสารยืนยันการสมัคร กรณีไม่สามารถสมัครทาง online สามารถสมัครได้ท่ีโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี วันท่ี ๑๙ –๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเฉลิมพระบารมีฯ ช้ัน 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
  ๔.๒ สอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔            
(ค่าดำเนินการคนละ ๑๐๐ บาท) วันอาทิตย์ท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็ปไซต์ www.hwn.ac.th  และ
ติดป้ายประกาศ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
  ๔.๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประกาศผลสอบ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และรายงานตัว วันท่ี ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๔ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ทางเว็ปไซต์ www.hwn.ac.th และติดป้าย
ประกาศ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
  ๔.๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มอบตัว วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๑๐ น. ณ 
หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  อาคาร  3 ช้ัน 3 (กรณีไม่มาตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
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๖ 
 

 ๕. สื่อ – วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
  ๕.๑ ห้องเรียนปรับอากาศ 
  ๕.๒ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับกระดานอัจฉริยะ 
  ๕.๓ ส่ือมัลติมีเดีย 

               

 ๖. รายการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๖.๑ ศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  (***ถ้าเป็นต่างประเทศ***
ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน) 
                     ๖.๒ ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
                     ๖.๓ ทดสอบวัดระดับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
หรือข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(TU-GET) , TOFEL และ TEDET พร้อมประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันที่ทดสอบ 
                      ๖.๔ เชิญวิทยากรและผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาสอนเสริมให้กับนักเรียน  
   

 ๗. ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคเรียน 
        มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   ๗.๑ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ๑๕,๐๐๐ บาท ชำระเฉพาะห้องเรียนพิเศษเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (Intensive Program :IP ) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เท่านั้น(สามารถนำไปลดหย่อนภาษี
ได้)    ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๒ ค่าจัดการสอนเกินมาตรฐาน ห้องเรียนพิเศษ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive 
Program : IP) จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จำนวน ๒,๙๕๐ บาท รวมทั้งส้ิน 
15,4๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๓ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเร ียน ๒๐,๐๐๐ บาท ชำระเฉพาะห้องเร ียนพิเศษ เน้นด้าน  
(Intensive English Program :IEP) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เท่านั้น (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) 
ชำระในวันมอบตัว 
  ๗.๔ ค่าจัดการสอนเกินมาตรฐาน ห้องเรียนพิเศษ เน้นด้าน (Intensive English Program :IEP) 
จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จำนวน ๒,๙๕๐ บาท รวมทั้งส้ิน 20,4๕๐ บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระในวันมอบตัว 

 ๗.๕ ค ่ าจ ั ดการสอน เก ินมาตรฐาน  ด ้ านภาษาจ ีน  (Intensive Chinese Program : ICP)           
จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จำนวน 2,950 บาท รวมทั้งส้ิน ๒0,450 บาท 
(สองหมื่นส่ีร้อยบาทห้าสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน 

 ๗.๖ ค่าจัดการสอนเกินมาตรฐาน ด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program :IJP)      จำนวน 
๑๗,๕๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จำนวน 2,95๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒0,450 บาท (สอง
หมื่นส่ีร้อยบาทห้าสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 
 

ตารางค่าบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 
รายการ IP IP (CADET) IEP/ICP/IJP 

ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน (แรกเข้า)ชำระเงินครั้งเดียว 15,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท 
ค่าบำรุงการศึกษา    

เทอม 1 2,950 บาท 2,950 บาท 2,950 บาท 
เทอม 2 2,350 บาท 2,350 บาท 2,350 บาท 

ค่าการจัดการสอนเกินมาตรฐาน 12,500 บาท 12,500 บาท 17,500 บาท 
ค่าเรียน E-leaning โรงเรียน CADET    

เทอม 1 - 3,500 บาท  - 
เทอม 2 - 3,500 บาท  - 

รวมรายจ่ายเทอม 1 30,450  บาท 33,950 บาท 40,450  บาท 
รวมรายจ่ายเทอม 2 14,850  บาท 18,350 บาท 19,850  บาท 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  มีนาคม   พ.ศ ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายรังสิมันต์ ยาละ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   

 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ/คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ห้องเรียนพิเศษ 
๑๙ – ๒๓ 
มี.ค. ๖๔ 

๔ เม.ย. ๖๔ ๒๖ เม.ย. ๖๔ ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ 


