ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-------------------------------------------------------------๑.หลักการ
เพื่อให้ เด็กทุกคนได้รั บ การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้
๒. แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
จานวนการรับสมัคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๑๖๒ คน
๑) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒) ต้องมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ตาบล/อาเภอ
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด
ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ด
ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด
ถนนป๊อปปูล่า ถนนบอนด์สตรีท เมืองทองธานี
อาเภอปากเกร็ด

หมู่ที่
ทุกหมู่
ทุกหมู่
ทุกหมู่
หมู่ ๑, ๘, ๙
หมู่ ๔, ๕

-๒-

๑.๓) เป็นโสด
๑.๔) มีความประพฤติเรียบร้อย
๒) หลักฐานการสมัคร
๒.๑) ใบสมัครของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
๒.๒) สาเนาใบรับรอง (ใบ ปพ.๗ วันสมัครให้นาฉบับจริงมาแสดง)
๒.๓) ทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปีนับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้า
บ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริงกรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและ
เรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง (สาเนาเอกสารเฉพาะบิดา - มารดา นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองทุกหน้า จานวน ๑ ชุด )
๒.๔) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ยื่นวันสมัครสอบหรือวันสอบคัดเลือก)
๒.๕) รูปถ่ายจานวน ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน
๓) กาหนดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.hwn.ac.th)
กาหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
วัน ที่ ๒๑ – ๒๕ มีน าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) ณ หอประชุ ม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๓ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
ตามวัน เวลา ที่กาหนด (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครออนไลน์)
๔) สอบคัดเลือก
วัน ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
วิชาที่ใช้สอบ ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ โดยใช้แบบทดสอบของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี รวมกับ คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ กรณีที่นักเรียนไม่มีผล
คะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ อื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๕) ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี และ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th
๖) มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-๓-

ประเภทนักเรียนทั่วไป
จานวนการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวนประเภทนักเรียนทั่วไป ๑๖๒ คน
๑) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒) รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๓) เป็นโสด
๑.๔) มีความประพฤติเรียบร้อย
๒) หลักฐานการสมัคร
ใบสมั ค รของโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ หอวั ง นนทบุ รี (สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.hwn.ac.th )
๒.๒) สาเนาใบรับรอง (ใบ ปพ.๗ วันสมัครให้นาฉบับจริงมาแสดง)
๒.๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (สาเนาเอกสารเฉพาะบิดา-มารดา นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองทุกหน้า
จานวน ๑ ชุด )
๒.๔) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ยื่นวันสมัครสอบหรือวันสอบคัดเลือก)
๒.๕) รูปถ่ายจานวน ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖
เดือน
๓) กาหนดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร
กาหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนประเภททั่วไป
วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๓ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา
ที่กาหนด(ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครออนไลน์)
๔) สอบคัดเลือก
ประกาศผลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี
วิชาที่ใช้สอบ ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ โดยใช้แบบทดสอบของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี รวมกับ คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ กรณีที่นักเรียนไม่มีผล
คะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรืออื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๕) ประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐
น. ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
๖) มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-๔-

ประเภทความสามารถพิเศษ
จานวนการรับสมัคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ๑๘ คน
๑) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒) รับสมัครจากนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และทั่วประเทศ
๑.๓) เป็นโสด
๑.๔) มีความประพฤติเรียบร้อย
๒) หลักฐานการสมัคร
๒.๑) ใบสมัครของโรงเรีย นนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์
www.hwn.ac.th )
๒.๒) สาเนาใบรับรอง (ใบ ปพ.๗ วันสมัครให้นาฉบับจริงมาแสดง)
๒.๓) ทะเบียนบ้าน จริง(สาเนาเอกสารเฉพาะบิดา-มารดา นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองทุกหน้า
จานวน ๑ ชุด )
๒.๔) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ยื่นวันสมัครสอบหรือวันสอบคัดเลือก)
๒.๕) รูปถ่ายจานวน ขนาด ๑ นิ้วจานวน ๒ รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖
เดือน
*** ๒.๖) เอกสารหลักฐาน โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงานระดับจังหวัดขึ้นไป
๓) กาหนดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร
กาหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๓ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตามวัน
เวลา ที่กาหนด (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครออนไลน์)
๔) สอบคัดเลือก
*** วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประเภทความสามารถพิเศษ จานวน ๑๘ คน
ด้านดนตรี - นาฏศิลป์ฯ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ
จานวน ๗ คน
ด้านกีฬา - วอลเลย์บอลชาย และอื่น ๆ
จานวน ๗ คน
ด้านวิชาการ - ความสามารถทางทักษะวิชาการ และอาชีพ จานวน ๔ คน
****ในกรณีที่นักเรียน จาเป็นต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์แสดงความสามารถพิเศษ ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนามาเอง
ได้ ให้นามาประกอบการคัดเลือก นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษประเภทกีฬาให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย
๕) ประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐
น. ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
***วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกด้านความสามารถ
พิเศษต้องมาสอบ ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ โดยใช้แบบทดสอบของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี รวมกับคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรืออื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์ เพื่อจัดชั้นเรียน (นักเรียนที่ไม่มาสอบถือ
ว่าสละสิทธิ์)
๖) มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-๕-

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
จานวนการรับสมัคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ จานวนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ๑๘ คน
***คุณสมบัติของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ***
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓ จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละ เพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
การมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ผู้ปกครองลงทะเบียนที่หอประชุมโรงเรียนชั้น ๓
- นักเรียนพบคุณครู ณ ลานโดมโรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ผู้อานวยการโรงเรียนชี้แจงนโยบายต่อผู้ปกครอง
ณ หอประชุมโรงเรียนชั้น ๓
- นักเรียนพบคุณครูที่ห้องรับมอบตัว
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ผู้ปกครองพบคุณครูที่ห้องรับมอบตัวตามที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกให้ถ่ายเอกสารมาล่วงหน้า เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาให้ ผู้ปกครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการสมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร
นักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร และการคัดเลือกทุกประการ ถ้าปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอน
ที่โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

-๖-

๒.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
จานวนการรับสมัครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๙ ห้องเรียน จานวน ๔๐๕ คน โดยรับสมัครนักเรียน ดังต่อไปนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โควตา)
จานวนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โควตา) จานวน ๓๖๐ คน
๑) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจาก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีที่มีศักยภาพเหมาะสม จานวน ๓๖๐ คน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ๕
ภาคเรียน โดยโรงเรียนประกาศผลโควตา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรายงานตัว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
***ทั้งนี้ นักเรียนที่รายงานตัวประเภทโควตาแล้ว จะต้องดาเนินการสมัครเรียนตามขั้นตอนในวันเวลาการ
รับสมัครนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกประการในลาดับต่อไป***
๑.๒) เป็นโสด
๑.๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
๒) หลักฐานการสมัคร
๒.๑) ใบสมัครของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.hwn.ac.th)
๒.๒) สาเนาใบรับรอง (ใบ ปพ.๗ วันสมัครให้นาฉบับจริงมาแสดง)
๒.๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (สาเนาเอกสารเฉพาะบิดา-มารดา นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองทุก
หน้า จานวน ๑ ชุด )
๒.๔) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ยื่นวันสมัครสอบหรือวันสอบคัดเลือก)
๒.๕) รูปถ่ายจานวน ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน
๓) กาหนดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๓ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่กาหนด (ตามที่
ระบุไว้ในใบสมัครออนไลน์)
๔) การสอบเพื่อจัดแผนการเรียน/อัตราส่วนคะแนน
สอบวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี ๔ วิชาหลัก จากข้อสอบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
อัตราส่วนคะแนนในการใช้จัดแผนการเรียน
- คะแนนสอบ ๔ วิช าหลั ก จากข้อสอบโรงเรีย นนวมิน ทราชินู ทิ ศ หอวัง นนทบุรี คือ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คิดเป็น ๓๐%
- คะแนนสอบปลายภาค ๔ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คิดเป็น
๔๐%
- คะแนน O-NET ๔ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คิดเป็น ๓๐%
***กรณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ มี ผ ลคะแนน O-NET ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ หรื อ อื่ น ๆ ให้ ถื อ ว่ า คะแนน O-NET เป็ น ศู นย์
(นักเรียนที่ไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์)

-๗-

๕) ประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลทางเว็บไซด์ www.hwn.ac.th วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
๖) มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และนักเรียนที่ไม่ใช้สิทธิ์โควตาโรงเรียนเดิม
จานวนการรับสมัครโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และนักเรียนที่ไม่ใช้สิทธิ์โควตาโรงเรียนเดิม จานวน ๒๗ คน
จานวนที่รับตามแผนการเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
คน
- เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6
คน
- เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คน
แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
3
คน
แผนการเรียนอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์
3
คน
แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
3
คน
แผนการเรียนนันทนาการและการกีฬา
3
คน
แผนการเรียนวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์
3
คน
( คหกรรม,ดนตรี,ศิลปะ)
รวมจานวนที่รับทั้งหมด
27 คน
*** หมายเหตุ แผนการเรียนอาจปรับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและศักยภาพ
ของผู้เรียน
๑) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒) เป็นโสด
๑.๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
๒) หลักฐานการสมัคร
๒.๑) ใบสมัครของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์
www.hwn.ac.th)
๒.๒) สาเนาใบรับรอง (ใบ ปพ.๗ วันสมัครให้นาฉบับจริงมาแสดง)
๒.๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (สาเนาเอกสารเฉพาะบิดา-มารดา นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองทุก
หน้า จานวน ๑ ชุด )
๒.๔) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ยื่นวันสมัครสอบหรือวันสอบคัดเลือก)
๒.๕) รูปถ่ายจานวน ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน
๓) กาหนดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร
วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๓ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครออนไลน์)
๔) สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี

-๘-

วิชาที่ใช้สอบ ๔ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๗๐ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รวมกับ คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรืออื่น ๆ ให้ถือ
ว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๕) ประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
๖) มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกให้ถ่ายเอกสารมาล่วงหน้า เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาให้ ผู้ปกครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการสมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร
นักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร และการคัดเลือกทุกประการ ถ้าปฏิ บัติไม่ครบตามขั้นตอน
ที่โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

-๙-

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จานวนการรับสมัคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
จานวน ๑๘ คน
๑) คุณสมบัติของสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓ จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.๑) นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑.๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๑.๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละ เพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๑.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
การมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ผู้ปกครองลงทะเบียนที่หอประชุมโรงเรียนชั้น ๓
- นักเรียนพบคุณครู ณ ลานโดมโรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ผู้อานวยการโรงเรียนชี้แจงนโยบายต่อผู้ปกครอง
ณ หอประชุมโรงเรียนชั้น ๓
- นักเรียนพบคุณครูที่ห้องรับมอบตัว
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ผู้ปกครองพบคุณครูที่ห้องรับมอบตัวตามที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกให้ถ่ายเอกสารมาล่วงหน้า เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาให้ ผู้ปกครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการสมัคร เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการสมัคร
นักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร และการคัดเลือกทุกประการ ถ้าปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอน
ที่โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

