
                                                  
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทคัดเลือกโควตานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (เดิม)  

............................................................................................................... 

  เพื ่อให้เด ็กทุกคนมีโอกาสเข้าร ับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้ร ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ                  

ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการ

แบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสที่เป็นธรรมและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      

พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ เรื ่องมาตรการป้องกันทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื ่อโอกาสในการเข้าเร ียน               

ในสถานศึกษา มติคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในคราวประชุม ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๔ วันที ่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เร ื ่องกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา                

ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา      

ในส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ และหนังส ือสำน ักงานคณะกรรมการ              

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๔๐๑๔ ลงวันที ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื ่องเปลี ่ยนแปลงปฏิทิน          

การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ            

หอวัง นนทบุรี จึงกำหนดแนวปฏิบัติ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ประเภทคัดเลือกโควตานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ดังนี้  
 

แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑     

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 ๑.๒ สถานภาพโสด  

 ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

 ๑.๔ มีศักยภาพตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 ๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยไม่ขอค้างชำระหรือผ่อนผันใดๆและจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บภายในภาคเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น  
 



๒ 

 

๒. ประเภท และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร  จำนวน ๑๑๕ คน  

    โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 

๑) ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (Intensive Program)  IP    จำนวน ๕๘ คน 

๒) ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  

(Intensive English Program) IEP     จำนวน ๒๙ คน 

 ๓)  ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) ICP   จำนวน ๑๔ คน            

 ๔)  ด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program) IJP  จำนวน ๑๔ คน  
 

๓. หลักฐานการสมัคร         

๑) ใบสมัคร 

๒) เอกสารผลงานด้านต่าง ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น  
 

๔. เกณฑ์การพิจารณา 

ตารางเกณฑ์ผลการเรียนจำแนกตามโครงการห้องเรียนพิเศษ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ลำดับ แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

GPAX ๕ ภาคเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา

พื้นฐานแยกตามแผนการเรียน 

๑ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

Intensive Program (IP) 

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 

   คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 

๒ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยี 

Intensive English Program (IEP) 

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 

 

๓ ด้านภาษาจีน 

Intensive Chinese Program (ICP) 

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 

๔ ด้านภาษาญี่ปุ่น 

Intensive Japanese Program (IJP) 

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 

 

 

๔.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

                ( Intensive Program : IP )   รับจำนวน  ๕๘  คน 

              ๔.๑.๑ เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  



๓ 

 

- โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

 (Intensive Program) เข้าเรียนต่อในโครงการเดิม (IP) รับจำนวน ๕๒ คน  

- โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  

(Intensive English Program) เข้าเรียนต่อในโครงการ (IP) รับจำนวน ๖ คน 

       ๔.๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑  

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส  และ มผ ใน ๕ ภาคเรียน 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนมีคะแนนการพิจารณาคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันจะพิจารณาจาก                        

                ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับ ๑ 

      ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เป็นลำดับ ๒ 
 

       ๔.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 

             ( Intensive English Program : IEP ) รับจำนวน ๒๙ คน 

         ๔.๒.๑ เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

- โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  

(Intensive English Program) เข้าเรียนต่อในโครงการเดิม (IEP) รับจำนวน ๒๖ คน  

- โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

(Intensive Program) เข้าเรียนต่อในโครงการ (IEP) รับจำนวน ๓ คน 

         ๔.๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ภาคเรียนที่ ๑ )  

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส และ มผ ใน ๕ ภาคเรียน 
 

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนการพิจารณาคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 

      ด้านภาษาจีน ( Intensive Chinese Program :ICP )     รับจำนวน  ๑๔ คน  

                ด้านภาษาญี่ปุ่น ( Intensive Japanese Program :IJP ) รับจำนวน  ๑๔ คน 



๔ 

 

        ๔.๓.๑ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

หอวัง นนทบุรี 

        ๔.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

และระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ภาคเรียนที ่ ๑  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  ผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น    

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และไม่มี    

ผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส และ มผ  ใน ๕ ภาคเรียน 

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนการพิจารณาคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ 
 

๕. กำหนดวัน และเวลา  

       ๑) ยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามวันเวลาราชการ) ณ ห้องสำนักงาน

โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ๔ อาคาร ๔ 

               ๒) ติดต่อขอดูผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาได้ที่คุณครูที่ปรึกษา 

               ๓) ประกาศผล ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.hwn.ac.th และลงชื่อยืนยันสิทธิ

โควตาในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เวลา ๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) ณ ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ๔ อาคาร ๔ 

               ๔) สมัครสอบยืนยันสิทธิ์โควตา ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

     ๕) สอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานวิชาประจำแผนการเรียนและยืนยันสิทธิวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕  

     ๖) รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

     ๗) มอบตัวและชำระเงินวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ตารางกำหนดวันและเวลา 

 

 หมายเหตุ หากไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(นายรังสิมันต์  ยาละ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ระดับชั้น ยื่นความ

จำนงขอ

โควตา 

พิจารณา

ผลฯ 

โควตา 

ประกาศ

ผลการ

พิจารณา 

ลงช่ือ 

ยืนยัน

สิทธิ์ 

สมัครสอบ 

ยืนยันสิทธิ์

โควตา 

สอบยืนยัน

สิทธิ์โควตา 

ยืนยันสิทธิ์

และ

รายงานตัว 

มอบตัว 

และชำระ

เงิน 

มธัยมศกึษา

ปีที ่๔ 

๒๔– ๒๘  

ธ.ค. ๖๔ 

๒๙ ธ.ค. 

๖๔ 

๓๐ ธ.ค. 

๖๔ 

๕ ม.ค. 

๖๕ 

๑๙ - ๒๓  

ก.พ. ๖๕ 

๗ ม.ีค. 

๖๕ 

๑๑ ม.ีค. 

๖๕ 

๑๓ ม.ีค. 

๖๕ 

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

