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ประกาศโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ   
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรยีนห้องเรียนปกติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์/สมัครทางไปรษณีย์ (ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)  

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

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มีนโยบายการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยวิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียน        
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด             
ของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงปรับเปล่ียนรายละเอียด    
ในการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ดังนี้ 
 

๑. ประเภทและจ านวนรับสมัคร 
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๑๓ ห้อง      จ านวน  ๕๒๐  คน 

๑.๑  นักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET ในเขตพื้นท่ีบริการ    จ านวน  ๓๑๒  คน  
  ๑.๒  นักเรียนท่ัวไป        จ านวน  ๑๓๐  คน  
  ๑.๓  นักเรียนความสามารถพิเศษ        จ านวน   ๕๒   คน 
  ๑.๔  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ        จ านวน   ๒๖   คน  

๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๙ ห้อง         จ านวน  ๓๖๐  คน 
๒.๑  นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    จ านวน  ๑๓๒  คน 

  ๒.๒  นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ัวไป       จ านวน  ๒๒๘  คน 
 

 ๒. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยูใ่นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า 

๒)  ไม่จ ากัดเพศ 
๓)  อายุไม่เกิน ๑๓ ปี 
๔)  เป็นโสด 
๕)  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ต้องเป็นนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาตามระเบียนบ้าน                     

ในจังหวัดสงขลา หรือจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา      
๖)  นักเรียนท่ัวไป เป็นนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการหรือจังหวัดอื่น ๆ ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 



๒ 
 

๒.๒ หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
๑)  ใบสมัครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ส่งผ่านระบบออนไลน์หรือส่งทางไปรษณีย์) 

  ๒)  ผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (นักเรียนพิมพ์ผลการทดสอบ O-NET และน ามายื่นให้กับ
โรงเรียนในวันสอบคัดเลือก) 

๒.๓  ก าหนดวัน เวลา การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว 
 ๒.๓.๑  วันรับสมัครสอบคัดเลือก 

    ประเภทการสมัคร 
    -  นักเรียนความสามารถพิเศษ       :  วันท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

 -  นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET/ท่ัวไป :  วันท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓       
  วิธีการสมัคร : สมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์โรงเรียน www.nmt.ac.th หรือกรอกใบสมัครแล้ว
ส่งทางไปรษณีย์ 

๒.๓.๒  วันสอบคัดเลือก   
   -  นักเรียนความสามารถพิเศษ       :  วันท่ี ๒  มิถุนายน ๒๕๖๓    
   เวลา/สถานท่ี :  ต้ังแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ 

-  นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET/ท่ัวไป :  วันท่ี 6  มิถุนายน ๒๕๖๓    
   เวลา/สถานท่ี :  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
   

          หมายเหตุ  วันสอบใหน้ักเรียนน าบัตรประจ าตัวประชาชน  ดินสอ ๒ บี  ยางลบ  ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
มาด้วย (นักเรียนแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

 ๒.๓.๓  การสอบคัดเลือก 
   ๑)  นักเรียนท่ีสมัครสอบประเภทในเขตพื้นท่ีบริการ และนักเรียนท่ัวไป  (โดยการสอบคัดเลือกและ
ความสามารถพิเศษ)  ต้องมาสอบวัดความรู้ทางวิชาการเพื่อจัดห้องตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
    -   ใช้คะแนนจากการสอบ O-NET     ร้อยละ ๓๐ 
    -   ใช้คะแนนจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   ร้อยละ ๗๐ 
   ๒)  วิชาท่ีสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และ            
วิชาภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓.๔  วันประกาศผล  
     -  นักเรียนความสามารถพิเศษ       :  วันท่ี   ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓   

-  นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  :  วันท่ี 10  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
ประกาศผลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์โรงเรียน www.nmt.ac.th                                 

และ Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
   ๒.๓.๕  วันรายงานตัวและมอบตัว : วันท่ี 12 - 13  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น.                      
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   
 

(นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนด โดยแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
 

http://www.nmt.ac.th/
http://www.nmt.ac.th/


๓ 
 

๓. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๓.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า 
  ๒) ไม่จ ากัดเพศ 
  ๓)  อายุไม่เกิน ๑๖ ปี  
  ๔) เป็นโสด 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
๑)  ใบสมัครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ส่งผ่านระบบออนไลน์หรือส่งทางไปรษณีย์) 

  ๒)  ผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (นักเรียนพิมพ์ผลการทดสอบ O-NET และน ามายื่นให้กับ
โรงเรียนในวันสอบคัดเลือก) 

๓.๓  แผนการเรียนที่เปิดสอน 
  ๑)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   จ านวน ๒ ห้อง      จ านวนนักเรียน  ๘๐  คน 
  ๒)  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ ห้อง      จ านวนนักเรียน  ๔๐  คน 
  ๓)  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ   จ านวน ๒ ห้อง      จ านวนนักเรียน  ๘๐  คน 
  ๔)  แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา   จ านวน ๔ ห้อง      จ านวนนักเรียน ๑๖๐ คน 

๓.๔  ก าหนดวัน เวลา การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว 
  ๓.๔.๑  วันรับสมัครสอบคัดเลือก 
    ประเภทการสมัคร 
     -  นักเรียนความสามารถพิเศษ       :  วันท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓                                                           

  -  นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET/ท่ัวไป :  วันท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓       
    วิธีการสมัคร : สมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์โรงเรียน www.nmt.ac.th หรือกรอกใบสมัคร
แล้วส่งทางไปรษณีย์ 
 ๓.๔.๒  วันสอบคัดเลือก   
   -  นักเรียนความสามารถพิเศษ       :  วันท่ี 3  มิถุนายน ๒๕๖๓    
   เวลา/สถานท่ี :  ต้ังแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ 

-  นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET/ท่ัวไป :  วันท่ี 7  มิถุนายน ๒๕๖๓    
   เวลา/สถานท่ี :  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
   

หมายเหตุ  วันสอบให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวประชาชน  ดินสอ ๒ บี  ยางลบ  ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
มาด้วย (นักเรียนแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
  ๓.๔.๓  การสอบคัดเลือก 
   ๑)  นักเรียนท่ีสมัครสอบประเภทนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๓ โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ  
ทักษิณ และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ัวไป ต้องสอบวัดความรู้ทางวิชาการเพื่อจัดห้องตามเกณฑ์                   
การคัดเลือก ดังนี้  -  ใช้คะแนนจากการสอบ O-NET     ร้อยละ ๓๐ 
    -  ใช้คะแนนจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  ร้อยละ ๗๐ 
   ๒)  วิชาท่ีสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และ             
วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

http://www.nmt.ac.th/


๔ 
 

 ๓.๔.๔  วันประกาศผล   
     -  นักเรียนความสามารถพิเศษ       :  วันท่ี   ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓   

-  นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  :  วันท่ี 11  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
ประกาศผลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์โรงเรียน www.nmt.ac.th  

และ Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
    ๓.๔.๕  วันรายงานตัวและมอบตัว : วันท่ี 14 - ๑5  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐8.3๐ – ๑2.0๐ น.             
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   
 

(นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนด โดยแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)   
                       

 
 
 

4. วิธีการสมัคร 

 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวัน ท่ี  3 – 12 พฤษภาคม 2563               
โดยมีค่าด าเนินการสอบคัดเลือก จ านวน 100 บาท  มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้ 

4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน ์
1) ขั้นตอนการสมัคร 

 - เข้าเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ www.nmt.ac.th หรือ Facebook : ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ หรือสแกน QR Code 

 

 
 
 
 
 
 
 

QR Code ส าหรับสมัคร ม.1 

 
 
 
 
 
 
 

QR Code ส าหรับสมัคร ม.4 
 

 

 - เลือกเมนู รับสมัครนักเรียน ม.1  และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 - บันทึกข้อมูลผู้สมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ 
 - ตรวจสอบข้อมูล และส่งใบสมัครออนไลน์ 
 - ระบบจะด าเนินการส่งยืนยนัการสมัครเรียนทาง e-mail ของผู้สมัคร ภายในเวลา 1-2 วัน 
- เมื่อได้รับ e-mail ยืนยัน ใหพ้ิมพ์ใบสมัครแล้วน ามาในวันสอบคัดเลือก 
- ช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือก จ านวน 100 บาท แล้วแจ้งการช าระเงินพร้อมส่งหลักฐาน

การช าระเงินตามช่องทางท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 
   
 

หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
 

http://www.nmt.ac.th/
http://www.nmt.ac.th/
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2) การช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลอืก  
ก าหนดการช าระเงิน ในระหว่างวนัท่ี 3 – 13 พฤษภาคม 2563  
2.1) ผู้สมัครที่ซ้ือใบสมัครแล้ว เมื่อท าการสมัครเข้าเรียนต่อแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- แจ้ง ช่ือ-สกุลผู้สมัคร และเลขท่ีใบสมัคร (มุมบนขวามือของใบสมัคร)                          
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2) ผู้สมัครที่ไม่ได้ซ้ือใบสมัคร เมื่อท าการสมัครเข้าเรียนต่อแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือก จ านวน 100 บาท เข้าบัญชี รายละเอียด ดังนี้ 

   
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลังจากช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ใหแ้จ้ง ช่ือ-สกุลผู้สมัคร พร้อมส่งหลักฐาน
การช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ช าระเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสงขลา 
 ชื่อบัญชี : นางทิวาพร อังศุกาญจนกุล (รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563) 
 เลขที่บัญชี : 679-2-46432-5 

 

QR Code แจ้งการช าระเงิน 

หรือช าระเงินผ่าน QR Code 

QR Code แจ้งการช าระเงิน 



๖ 
 

4.2 การสมัครทางไปรษณีย์ 
1) ขั้นตอนการสมัคร 

1.1) ผู้สมัครที่ซ้ือใบสมัครแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครในใบสมัครเข้าเรียนต่อของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
   

- แจ้ง ช่ือ-สกุลผู้สมัคร และเลขท่ีใบสมัคร ตามช่องทางท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

1.2) ผู้สมัครที่ไม่ได้ซ้ือใบสมัคร ให้ด าเนินการ ดังนี ้
- ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ www.nmt.ac.th  
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครในใบสมัคร  
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

- ช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือก จ านวน 100 บาท แล้วแจ้งการช าระเงินพร้อมส่ง
หลักฐานการช าระเงินตามช่องทางท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

2) การช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลอืก  
ก าหนดการช าระเงิน ในระหว่างวนัท่ี 3 – 13 พฤษภาคม 2563  
2.1) ผู้สมัครที่ซ้ือใบสมัครแล้ว เมื่อท าการสมัครเข้าเรียนต่อแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- แจ้ง ช่ือ-สกุลผู้สมัคร และเลขท่ีใบสมัคร (มุมบนขวามือของใบสมัคร)                          
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เลขท่ี ๔๓๑ หมู่ท่ี ๒ ถนนสงขลา-ระโนด 
ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๐๐ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เลขท่ี ๔๓๑ หมู่ท่ี ๒ ถนนสงขลา-ระโนด 
ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๐๐ 

QR Code แจ้งการช าระเงิน 

http://www.nmt.ac.th/
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2.2) ผู้สมัครที่ไม่ได้ซ้ือใบสมัคร เมื่อท าการสมัครเข้าเรียนต่อแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือก จ านวน 100 บาท เข้าบัญชี รายละเอียด ดังนี้ 

   
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลังจากช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ใหแ้จ้ง ช่ือ-สกุลผู้สมัคร พร้อมส่งหลักฐาน
การช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๔  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ช าระเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสงขลา 
 ชื่อบัญชี : นางทิวาพร อังศุกาญจนกุล (รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563) 
 เลขที่บัญชี : 679-2-46432-5 

 

หรือช าระเงินผ่าน QR Code 

QR Code แจ้งการช าระเงิน 


