ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP),
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP), ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (IEP) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IEP),
ด้านภาษาจีน (ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
…………………………………………………………………….
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถกลุ่มนี้ออกมาต่างหาก
จากการรับนักเรียนปกติทวั่ ไป และเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จึงกาหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พุทธศักราช ๒๕๕๕ (สสวท) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(Intensive Program) ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(Intensive English Program) ,ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) และด้านภาษาญี่ปนุ่ (Intensive Japanese
Program) ดังนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program)
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program)
,ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) และด้านภาษาญี่ปนุ่ (Intensive Japanese Program) ไม่จากัดเขตพื้นที่
บริการ เพื่อเปิดโอกาสทางศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถพิเศษได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ
๒. จานวนนักเรียนที่จะรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- เน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) ตามหลักสูตร สสวท. จานวน ๒
ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน รับจานวน ๗๒ คน
- เน้นศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) จานวน ๒ ห้องเรียน
ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน รับจานวน ๗๒ คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- เน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ
ไม่เกิน ๓๖ คน รับจานวน ๗๒ คน ดังนี้ ประเภทของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี คัดเลือกกรณีพิเศษ
จานวน ๕๘ คน และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป จานวน ๑๔ คน

.../เน้น...

๒

- เน้นศักยภาพทาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) และเน้นศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน ดังนี้ ประเภทของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี คัดเลือกกรณีพิเศษจานวน ๒๙ คน และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
จานวน ๗ คน
- เน้นศักยภาพทางด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน
๓๖ คน
- เน้นศักยภาพทางด้านภาษาญีป่ ุ่น (Intensive Japanese Program) จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่
เกิน ๓๖ คน
๓. คุณสมบัติ
ประเภทสอบคัดเลือก
๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือ เทียบเท่า
๓.๑.๒ นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) และ
นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ไม่จากัดผลการเรียนฉลี่ย
สะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง
๓.๑.๔ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓.๒.๒ นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program)
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program)
ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่วนด้านด้านภาษาจีน (Intensive Chinese
Program) และด้านภาษาญี่ปนุ่ (Intensive Japanese Program) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง
๓.๓.๔ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า)
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๓.๑ เป็นนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ที่กาลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน คัดเลือกกรณีพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(Intensive Program) จานวน ๔๐ คน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English
Program) จานวน ๑๒ คน และนักเรียนห้องเรียนปกติ จานวน ๖ คน รวมจานวน ๕๘ คน และคัดเลือกกรณีพิเศษนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) จานวน ๒๐ คน และนักเรียน
ห้องเรียนปกติ จานวน ๙ คน รวมจานวน ๒๙ คน

.../๓.๓.๒ นักเรียน...

๓

๓.๓.๒ การคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า) จะคัดนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับจนครบจานวนตาม
กาหนด ถ้าผลคะแนนเท่ากันให้พิจารณาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักเรียนสมัคร
คัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP) ให้ใช้คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ ถ้าคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (IEP) ให้ใช้คะแนนในวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ
๓.๓.๓ นักเรียนต้องสมัครสอบและเข้าสอบ เช่นเดียวกับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ตามวันและ
เวลาที่โรงเรียนกาหนด ถ้าไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔.๑.๑ ใบสมัคร
๑. หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือ หลักฐานที่กาลังแสดงว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจริงและสาเนา) ใบ ปพ. ๗
๒. รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรง ไม่สวมหมวกในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด ๓x๔ ซม. จานวน ๒ รูป
(รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๓. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น (ฉบับจริงและสาเนา)
๔. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ฉบับจริงและสาเนา)
๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๔.๒.๑ ใบสมัคร
๑. หลักฐานการจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่า หรือ หลักฐานที่กาลังแสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจริงและสาเนา) ใบ ปพ. ๗
๒. รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรง ไม่สวมหมวกในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๓. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น (ฉบับจริงและสาเนา)
๔. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ฉบับจริงและสาเนา)
๕. กาหนดวันและเวลา
๕.๑ ยื่นความจานงสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน
www.hwn.ac.th ถ้ายังไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ให้มาติดต่อกรอกข้อมูลที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้อง Resource Center
๕.๒ รับสมัครวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕.๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคาร ๒ ชัน้ ๓

.../๕.๔ สอบข้อเขียน...

๔

๕.๔ สอบข้อเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๑๐ น.
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๕.๕ สอบข้อเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.–
๑๒.๑๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๕.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน WWW.hwn.ac.th) ถ้าไม่มารายงานตัว
ถือว่าสละสิทธิ์
๕.๗ มอบตัวและชาระเงิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.–
๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๓
๕.๘ มอบตัวและชาระเงิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.–
๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๓
๖. สื่อ – วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน
๖.๑ ห้องเรียนปรับอากาศ
๖.๒ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับกระดานอัจฉริยะ
๖.๓ สื่อมัลติมีเดีย
๗. รายการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๗.๑ ศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (***ถ้าเป็นต่างประเทศ***
ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยบางส่วน)
๗.๒ ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๗.๓ ทดสอบวัดระดับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR หรือ
ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) , TOFEL
และ TEDET พร้อมประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันทีท่ ดสอบ
๗.๔ เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาสอนเสริมให้กับนักเรียน ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้
๑. นางวัลประภา
นาคมินทร์
อดีตข้าราชการครู (เสริมความรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์)
๒. ดร.จุไรลักษณ์
มุขเชิด
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (เสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ)
๓. นายธนกร
บุตรศาสตร์
อดีตข้าราชการครู (เสริมความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ)
๔. นายภานุวัฒน์
กันต์จินดา
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันกวดวิชา
๕. พลโทเกษม
นาคปัน้
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร
๖. ดร.เอกรินทร์
พงพินิจธา
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
๗. นายทวิช
มณีพนา
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันกวดวิชา
๘.นายนริฏฐ์
มายะการ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันกวดวิชา
๙. นายณัฐธนนท์
กีรติธเนศพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันกวดวิชา

.../๘ ค่าใช้จ่าย...

๕

๘. ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๘.๑ เงินบารุงการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
และเงินบารุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ประมาณจานวน ๔,๔๐๐ บาท (รวมค่าเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ ม.๑ ภาคเรียนที่
๑ ) รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน
๘.๒ เงินบารุงการศึกษาเน้นด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) จานวน ๑๗,๕๐๐
บาท และเงินบารุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ประมาณจานวน ๔,๔๐๐ บาท (รวมค่าเรียนปรับพืน้ ฐานเฉพาะ ม.๑ ภาค
เรียนที่ ๑ ) รวมทั้งสิน้ ๒๑,๙๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๘.๑ เงินบารุงการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
และเงินบารุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ประมาณจานวน ๔,๔๐๐ บาท (รวมค่าเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ ม.๔ ภาคเรียนที่
๑) รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน
๘.๒ เงินบารุงการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) จานวน ๑๗,๕๐๐
บาท และเงินบารุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ประมาณจานวน ๔,๔๐๐ บาท (รวมค่าเรียนปรับพืน้ ฐานเฉพาะ ม.๔ ภาค
เรียนที่ ๑ ) รวมทั้งสิน้ ๒๑,๙๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน
๘.๓ เงินบารุงการศึกษาด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) จานวน ๑๗,๕๐๐ บาท และเงินบารุง
การศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ประมาณจานวน ๔,๕๐๐ บาท (รวมค่าเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ) รวม
ทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ สองพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน
๘.๔ เงินบารุงการศึกษาด้านภาษาญี่ปนุ (Intensive Japanese Program) จานวน ๑๗,๕๐๐ บาท และเงิน
บารุงการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ประมาณจานวน ๔,๕๐๐ บาท (รวมค่าเรียนปรับพืน้ ฐานเฉพาะ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ )
รวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

