
 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------- 
                   เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (EP) และห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 
๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษ และจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ  
 รับนักเรียน จำนวน ๓ ห้องเรียน ตามแผนการรับนักเรียน จำนวน ๑๓๒ คน โดยแบง่เป็น 
 ๑)  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ห้องเรียน  
จำนวนนักเรียน ๓๖ คน 

๒)  ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๖๐ คน 

๓) ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๖ คน 
๒. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
 ๒.๑  จำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ 
    รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๖ คน  
  ๒.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 

๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 

๓)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 

/๔) มีผล… 



- ๒ - 

๔)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  

๕)  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความขยันหมั่นเพียร  
มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพเหมาะสม มีความตั้งใจเข้าโครงการ 

๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  ๒.๓  หลักฐานการรับสมัคร 

๑)  ใบแจ้งความจำนง โดยพิมพ์จากระบบการรับสมัครนักเรียนด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด และให้
ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๓)  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่งานทะเบียนวัดผล
ของโรงเรียนออกให้ (เพ่ือยืนยันสิทธิ์ตามคุณสมบัติ) 

๔)  รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก สวมชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
๕)  หลักฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในคุณสมบัติ 

  ๒.๔  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบคัดเลือกสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
        ๒.๔.๑  พิจารณาจากผลการสอบ เรียงตามลำดับคะแนนรวมจากมากไปน้อยตามจำนวนนักเรียนที่รับ 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๒ รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์  
  ๒.๔.๒  กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับมีคะแนน
รวมเท่ากันดำเนินการพิจารณา ตามลำดับดังนี้  

        ๑) หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า
ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 

          ๒) หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาให้
นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 

 ๒.๕  กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
             นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายชุดนักเรียน กำหนดวัน
รับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว ดังนี้ 
  -  แจ้งความจำนง www.bangkok2.org วันที่ ๑๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔   
  -  รับสมัคร วันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  -  สอบคัดเลือก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   
  -  ประกาศผล รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔   
  -  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.     

 /๓. ห้องเรียน... 
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๓.  ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  
 ๓.๑  จำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ 
   รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน รวมนักเรียนจำนวน ๖๐ คน 
  ๓.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
  ๓)  มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  

๔)  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความขยันหมั่นเพียร  
มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพเหมาะสม มีความตั้งใจเข้าโครงการ 

๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  ๓.๓  หลักฐานการรับสมัคร 

๑)  ใบแจ้งความจำนง โดยพิมพ์จากระบบการรับสมัครนักเรียนด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด และให้ผู้ปกครอง
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๓)  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่งานทะเบียนวัดผล
ของโรงเรียนออกให้ (เพ่ือยืนยันสิทธิ์ตามคุณสมบัติ) 

๔)  รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก สวมชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
๕)  หลักฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในคุณสมบัติ 

 ๓.๔  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบคัดเลือก 
       ๓.๔.๑  พิจารณาจากผลการสอบ เรียงตามลำดับคะแนนรวมจากมากไปน้อยตามจำนวนนักเรียนที่รับ 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๓ รายวิชา คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์  
     ๓.๔.๒  กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับมีคะแนน
รวมเท่ากันดำเนินการพิจารณา ตามลำดับดังนี้  

       ๑)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า 
ในวิชาภาษาอังกฤษที่ได้ลำดับดีกว่า 

         ๒)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาให้
นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 

/๓) หาก... 
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   ๓)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาให้
นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 
 ๓.๕  กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
            นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายชุดนักเรียน กำหนดวัน 
รับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว ดังนี้   
  -  แจ้งความจำนง www.bangkok2.org วันที่ ๑๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
  -  รับสมัคร วันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  -  สอบคัดเลือก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   
  -  ประกาศผล รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔   
  -  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.      
๔.  ประเภทห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 ๔.๑  จำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ 
   รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน รวมนักเรียนจำนวน ๓๖ คน 
  ๔.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
  ๓)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
     ๔)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
  ๕)  มีความชอบและสนใจในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
  ๖)  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความขยันหมั่นเพียร  
มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความตั้งใจเข้าโครงการ  

 ๗)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  ๔.๓  หลักฐานการรับสมัคร 

๑)  ใบแจ้งความจำนง โดยพิมพ์จากระบบการรับสมัครนักเรียนด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด และให้
ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๓)  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่งานทะเบียนวัดผล
ของโรงเรียนออกให้ (เพ่ือยืนยันสิทธิ์ตามคุณสมบัติ) 

/๔)  รูปถ่าย… 



- ๕ - 

๔)  รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก สวมชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
๕)  หลักฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในคุณสมบัติ 

 ๔.๔  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบคัดเลือก 
        ๔.๔.๑  พิจารณาจากผลการสอบ เรียงตามลำดับคะแนนรวมจากมากไปน้อยตามจำนวนนักเรียนที่รับ 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๓ รายวิชา คือ รายวิชาคอมพิวเตอร์  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
     ๔.๔.๒  กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับมีคะแนนรวม
เท่ากันดำเนินการพิจารณา ตามลำดับดังนี้  

       ๑) หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า 
ในวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 

         ๒) หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์เท่ากัน จะพิจารณาให้
นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 

      ๓) หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาให้
นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ลำดับดีกว่า 

๔.๕  กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
            นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายชุดนักเรียน กำหนดวัน 
รับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว ดังนี้    
  -  แจ้งความจำนง www.bangkok2.org วันที่ ๑๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
  -  รับสมัคร วันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  -  สอบคัดเลือก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   
  -  ประกาศผล รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔   
  -  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.    
   

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 


