
 
  



 
 

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  จ านวน   30  คน 
2. นักเรียนห้องเรียนท่ัวไป        จ านวน 520  คน 

นักเรียนห้องเรียนท่ัวไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 
2.1 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ       จ านวน 364  คน 
2.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ      จ านวน   52  คน 
2.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ      จ านวน   78  คน 
2.4 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ       จ านวน   26  คน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้

1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMA)  จ านวน   30  คน 
2. นักเรียนท่ัวไป         จ านวน   360 คน 

แบ่งตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้ 
2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จ านวน   120 คน 
2.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์    จ านวน    40  คน 
2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ (จีน  ญี่ปุ่น )   จ านวน    80  คน 
2.4 แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา     จ านวน   120 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
โครงการห้องเรียนพิเศษ  

 

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 คุณสมบัติ 
  1.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า  
  1.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 2.50 
  1.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 1.2 หลักฐานและเอกสารทีใช้ในการสมัคร 
  1.2.1 ใบสมัครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
  1.2.2 ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
  1.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
  1.2.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 1.3 เปิดรับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
 1.4 สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ  
 1.5 เกณฑ์การผ่าน 
  1.5.1 นักเรียนต้องสอบได้ในล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 30 
  1.5.2 เกณฑ์การตัดสิน 
   1.5.2.1 กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสิน  
   1.5.2.2 กรณีคะแนนรวมและคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน  
   1.5.2.3 กรณีคะแนนรวม คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคะแนนคณิตศาสตร์เท่ากัน 
จะใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ตัดสิน  
 1.6 เงินสนับสนุนโครงการ ผู้ปกครองสนับสนุน ภาคเรียนละ 6,300 บาท 
   1.6.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
   1.6.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
   1.6.3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   1.6.4 โครงการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
   1.6.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
   1.6.6 กิจกรรมเข้าค่ายสะเต็มศึกษา  
   1.6.7 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   1.6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ 
   1.6.9 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 



 1.7 ก าหนดวัน เวลา การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว 
 รับสมัคร  วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สถานที่ สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
      สมัครออนไลน์ www.nmt.ac.th 
                   (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด) 
 

 สอบคัดเลือก  วันที่ 6 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.30 - 12.00 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
  
 ประกาศผล  วันที่  9 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 น. 
     สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
                                           เว็บไซด์ www.nmt.ac.th  
       Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
 รายงานตัว  วันที่  9 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

(ในวันรายงานตัวพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนโครงการจ านวน 5,000 บาท) 
 

 มอบตัว   วันที่  10 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
หมายเหตุ : หลังจากประกาศผล นักเรียนที่สอบได้ต้องด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
              หากด าเนินการตามกิจกรรมใดไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกนักเรียนอันดับส ารองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป 
1. ประเภทของนักเรียนทั่วไป 

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดสงขลา  
หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา 
2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถเด่น ประกอบด้วย 

3.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา นักเรียนที่มีความสามารถเด่น และมีรางวัลด้านกีฬาฟุตบอล กีฬา
ตะกร้อ หรือกีฬาเปตอง 

3.2 นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม มโนราห์      ดนตรี
มโนราห์ นาฎศิลป์ไทยและโขน ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต แดนเซอร์ และนักร้องลูกทุ่ง 

3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ  เช่น ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา และอ่ืน ๆ  

4. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อนี้ 
4.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลง

ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
4.2 นักเรยีนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
4.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  
4.4 นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4.5 นักเรียนเป็นหลานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน (ต้องเป็นบุตรของน้องชาย พ่ีชาย 

น้องสาว หรือพ่ีสาวเท่านั้น)  
4.6 เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ให้การสนับสนุนหรือเคยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
 
2. คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
 2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย  
                 
 

3. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 3.2 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษใช้รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  
จ านวน 4 รูป) 
 
 
 
 
 
 
 



4. นักเรียนห้องเรียนปกติที่เปิดรับ จ านวน 520 คน ประกอบด้วย 
 4.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 70 จ านวน 364 คน 

4.2 นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ 10 จ านวน 52 คน    
4.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 15 จ านวน  78  คน ได้แก่ 
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ฟุตบอล กีฬาตะกร้อ หรือกีฬาเปตอง 
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม มโนราห์ ดนตรีมโนราห์ นาฎศิลป์ไทยและโขน 

ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต แดนเซอร์ และนักร้องลูกทุ่ง  
ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ  เช่น ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ และอ่ืน ๆ 
          4.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษร้อยละ 5  จ านวน 26 คน  
 
 

5. ก าหนดวันเวลา การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ประเภท  ต่าง 
ๆ 
 5.1 นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ / นักเรียนทั่วไป 
 รับสมัคร  วันที ่ 9 -13 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สถานที่ สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
      สมัครออนไลน์ www.nmt.ac.th 

     (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด) 
 สอบคัดเลือกวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2565 
    เวลา เวลา 08.30 - 12.00 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
 ประกาศผล  วันที่ 30 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
       เว็บไซด์ www.nmt.ac.th หรือ Facebook : ประชาสัมพันธ์    
                                                              โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
  
 รายงานตัว  วันที่ 30 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
  
 มอบตัว   วันที่ 2 เมษายน 2565 
    เวลา 08.30 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
 
 
 
 
 



 
 5.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 รับสมัคร  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สถานที่ สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
       สมัครออนไลน์ เว็บไซด์ www.nmt.ac.th หรือ Facebook :  
                                                              ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

      (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด)  
 

 สอบคัดเลือก  วันที่ 22 มีนาคม 2565     
เวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  

    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
 ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
       เว็บไซด์ www.nmt.ac.th หรือ Facebook :  
                                                              ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
        (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด) 
  
 สอบคัดเลือกห้องเรียน วันที่ 26 มีนาคม 2565 
    เวลา เวลา 08.30 - 12.00 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 
 มอบตัว   วันที่ 2 เมษายน 2565 
    เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
1. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMA) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 1.1 คุณสมบัติ 
  1.1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
  1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ ากว่า 2.50 
  1.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ ากว่า 2.50 
 1.2 หลักฐานและเอกสารทีใช้ในการสมัคร 
  1.2.1 ใบสมัครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
  1.2.2 ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
  1.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
  1.2.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

1.3 เปิดรับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
 1.4 สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 

1.5 เกณฑ์การผ่าน 
  1.5.1 นักเรียนต้องสอบได้ในล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 30 
  1.5.2 เกณฑ์การตัดสิน 
         1.5.2.1 กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสิน  
         1.5.2.2 กรณีคะแนนรวมและคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสิน  

1.6 เงินสนับสนุนโครงการ ผู้ปกครองสนับสนุน ภาคเรียนละ 6,300 บาท 
 รับสมัคร  วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สถานที่ สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
      สมัครออนไลน์  เว็บไซด์ www.nmt.ac.th หรือ Facebook :  
                                                               ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
                   (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด) 
 สอบคัดเลือก  วันที่ 7 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.30 - 12.00 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 ประกาศผล  ภายในวันที่  9 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 น. 
     สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
           เว็บไซด์ www.nmt.ac.th หรือ Facebook : ประชาสัมพันธ์     
                                                              โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 รายงานตัว  ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น. 
     สถานที่ ห้องส านักงานวิชาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

(ในวันรายงานตัวพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนโครงการจ านวน 5,000 บาท) 
 มอบตัว   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
   หมายเหตุ : หลังจากประกาศผล นักเรียนที่สอบได้ต้องด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันเวลา 
ที่ก าหนด หากด าเนินการตามกิจกรรมใดไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกนักเรียนอันดับส ารองต่อไป 



2. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป 
2.1 ประเภทของนักเรียนห้องเรียนทั่วไป  
 2.1.1 นักเรียนโควตา (นักเรียนม.3 เดิม)  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณและก าลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1) มีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ติด  “0”, “ร” ,“มส” ,“มผ” ณ วันที่สมัครสอบ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติร้ายแรงหรือผิดระเบี ยบของโรงเรียน     

อย่างร้ายแรง หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องผ่านการพิจารณาจากกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

3) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
4) นักเรียนสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน        

ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.25 
5) นักเรียนสมัครแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน       

ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.00 
6) นักเรียนสมัครแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.00 
7) นักเรียนสมัครแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน           

ในกลุ่มวิชาภาษาไทยและสังคม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2.1.2 นักเรียนทั่วไปสมัครสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
       1)  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 2.25 / กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน  เฉลี่ย 5 ภาคเรียน   
ไม่ต่ ากว่า 2.25 

มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.25 / กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

         2) นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 2.00 / กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.00 / กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์        
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3) นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)  
มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 2.00 /  

กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน
เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ-พ้ืนฐาน   
ไม่ต่ ากว่า 2.00 / กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564            
หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 



  4) นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา 
มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 2.00 / กรณีที่ก าลังศึกษา

อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ในกลุ่มวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 / กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือ
เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนในกลุ่มวิชาภาษาไทยและสังคม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2.1.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถเด่น ประกอบด้วย 
1) นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถเด่น และมีรางวัล 
ด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ หรือกีฬาเปตอง 
2) นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถเด่น และ 
มีรางวัลด้านจิตรกรรม ประติมากรรม มโนราห์ ดนตรีมโนราห์ นาฎศิลป์ไทยและโขน ดนตรีไทย ดนตรี
สากล วงโยธวาทิต แดนเซอร์ และนักร้องลูกทุ่ง  
3) นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ เช่น ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา และอ่ืน ๆ 

2.1.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประกอบด้วย 
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2) นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น

พิเศษ 
4) นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
5) นักเรียนเป็นหลานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน (ต้องเป็นบุตรของน้องชาย พ่ีชาย 

น้องสาว หรือพ่ีสาวเท่านั้น)  
6) เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ให้การสนับสนุนหรือเคยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 

2.2 คุณสมบัติของนักเรียนประเภทต่าง ๆ 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
 1.2 ไม่จ ากัดเพศ 
 1.3 เป็นโสด 
  
2.3 หลักฐานและเอกสารทีใช้ในการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 3.2 ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
 3.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รปู (นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษใช้รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 4 รูป) 
 
 
 



2.4 นักเรียนห้องเรียนปกติที่เปิดรับ จ านวน 360 คน ประกอบด้วย 
 2.4.1 นักเรียนโควตา (นักเรียน ม.3 เดิม) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ปีการศึกษา 2564 รับโดยใช้
กระบวนการแนะแนวและมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนด ผ่านการพิจารณา  จ านวน 211 คน  ประกอบด้วย 
  1)  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน 96 คน 
  2)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   จ านวน 16 คน  
  3)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 32 คน 
  4)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา     จ านวน 67 คน 

2.4.2  นักเรียนทั่วไปสมัครสอบคัดเลือก รับเพิ่ม จ านวน 149 คน ได้แก่ 
  1)  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน 24 คน 
  2)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   จ านวน 24 คน  
  3)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 47 คน 
  4)  นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา     จ านวน 53 คน 

2.4.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ      จ านวน 18 คน 
(นับจ านวนนักเรียนตามแผนการเรียน) 

2.4.4  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ        จ านวน 18 คน  
(นับจ านวนนักเรียนตามแผนการเรียน) 

  
2.5 ก าหนดวนัเวลา การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ประเภทต่าง ๆ 
 2.5.1 นักเรียนโควตา (นักเรียนม.3 เดิม) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ปีการศึกษา 2564 รับโดยใช้
กระบวนการแนะแนวและมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนด   
 รับสมัคร  วันที่ 17-20  มกราคม 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

      (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด) 
 ประกาศผล  วันที่ 26 มกราคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น. 
      www.nmt.ac.th  
      Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 รายงานตัว  วันที่ 26 มกราคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ (ใต้อาคารศิระกราน) 
 
 สอบคัดเลือกห้องเรียน วันที่ 27 มีนาคม 2565 
    เวลา เวลา 08.30 - 12.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
 มอบตัว   วันที่ 3 เมษายน 2565 
    เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
 
 



 
 2.5.2 นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกทั่วไป 
 รับสมัคร  วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สถานที่ สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
      สมัครออนไลน์  เว็บไซด์ www.nmt.ac.th  
      Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

     (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด)   

 สอบคัดเลือก  วันที่ 27  มีนาคม 2565 
    เวลา เวลา 08.30 - 12.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 

 ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น. 
     สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
       เว็บไซด์ www.nmt.ac.th  
       Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 

 มอบตัว   วันที่ 3 เมษายน  2565 
    เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 
5.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 รับสมัคร  วันที่ 9 -10 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    สถานที่ สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
      สมัครออนไลน์  เว็บไซด์ www.nmt.ac.th  
      Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

     (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามสถานศึกษาต้นสังกัด) 
 สอบคัดเลือก  วันที่ 23 มีนาคม 2565 
    เวลา เวลา 08.30 - 12.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 

 ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 24 มีนาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 16.30 น.  
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
       เว็บไซด์ www.nmt.ac.th  
       Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 สอบวัดความรู้แผนการเรียน วันที่ 27 มีนาคม 2565 
 และห้องเรียน  เวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 

  มอบตัว  วันที่ 3 เมษายน 2565 
    เวลา 09.00 น. 
    สถานที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  



                                 
 

ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ    อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับสมัคร สอบคัดเลือก สอบวัดความรู้ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษ  SME 19-23 ก.พ.65 6 มี.ค.65  ภายใน 9 มี.ค.65 ภายใน 9 มี.ค.65 ภายใน 10 มี.ค.65 
ประเภทความสามารถพิเศษ  9-10 มี.ค.65 22 มี.ค.65 26 มี.ค.65 

(แยกหอ้งเรียน) 
23 มี.ค.65 23 มี.ค.65 2 เม.ย.65 

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป   9-13 มี.ค.65 26 มี.ค.65  30 มี.ค.65 30 มี.ค.65 2 เม.ย.65 
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  9-13 มี.ค.65 26 มี.ค.65  30 มี.ค.65 30 มี.ค.65 2 เม.ย.65 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับสมัคร สอบคัดเลือก สอบวัดความรู้ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

นักเรียนที่จบ  ม.3  เดิม 17-20 ม.ค.65  27 มี.ค.65 
(แยกหอ้งเรียน) 

26 ม.ค.65 28 ม.ค.65 
(ยืนยันสิทธิ์) 

3 เม.ย.65 

ห้องเรียนพิเศษ  SMA 19-23 ก.พ.65 7 มี.ค.65  ภายใน 9 มี.ค.65 ภายใน 10 มี.ค.65 ภายใน 10 มี.ค.65 
ประเภทความสามารถพิเศษ  9-10 มี.ค.65 23 มี.ค.65 27 มี.ค.65 

(แยกหอ้งเรียน) 
24 มี.ค.65 24 มี.ค.65 3 เม.ย.65 

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป   9-13 มี.ค.65 27 มี.ค.65  31 มี.ค.65 31 มี.ค.65 3 เม.ย.65 
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  9-13 มี.ค.65 27 มี.ค.65  31 มี.ค.65 31 มี.ค.65 3 เม.ย.65 

 

หมายเหตุ  ***นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภท ม.3 เดิม ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ ตามปฏิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
    หากนักเรียนประเภทคัดเลือกประเภท ม.3 เดิม ไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
        ***นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ม. 1 และ ม.4 ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ ตามปฏิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
    หากนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม. 1 และ ม.4 ไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ



 


