
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 โรงเรียนอ่ืนภายในจังหวัด     เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 ต่างจังหวัด      วันที่............ เดือน....................................... พ.ศ. .............. 
      นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
      ดนตรี........................................ นาฏศิลป์............................... 
       อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................  

ประวัตินักเรียน  เลขประจ าตัวประชาชน    
ชื่อ – สกุล...................................................................เกิดวันที่.........เดือน.................. .............. พ.ศ. ................อายุ.........ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี................หมู่...........ซอย.........................................ถนน................................ ..................
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................... 
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษาชั้น ป.6 จากโรงเรียน...................................................................................
ต าบล......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด..................... ................ 
ประวัติผู้ปกครอง ชื่อบิดา................................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์............................... 
                     ชื่อมารดา............................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์... ............................ 

ชื่อผู้ปกครอง.......................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์.............................. . 
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ( 5 ภาคเรียน)    

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................................) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน    
     ส าเนาคะแนน O-NET  ส าเนา ปพ.1 หรือใบรับรอง  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
     หลักฐานอื่นๆ (ระบ)ุ...................................................     ทักษะการอ่าน...................คะแนน         

       ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 
       (.............................................................) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
                                         ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” 
                                     โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี      เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล............................................................................. 
ห้องสอบที่.....................หมายเลขห้อง.................................. 
สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.   
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
     ลงช่ือ...................................................ผู้สมัคร          ลงช่ือ....................................................ผู้ออกบัตร 
     (............................................................)          (..................................................................) 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 



ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

 โรงเรียนอ่ืนภายในจังหวัด     เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 ต่างจังหวัด      วันที่............ เดือน....................................... พ.ศ. .............. 
      นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
      ดนตรี........................................ นาฏศิลป์............................... 
       อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................. 

ประวัตินักเรียน  เลขประจ าตัวประชาชน    
ชื่อ – สกุล...................................................................เกิดวันที่.........เดือน.............................. .. พ.ศ. ................อายุ.........ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี................หมู่...........ซอย.........................................ถนน..................................................
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................... 
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษาชั้น ป.6 จากโรงเรียน...................................................................................
ต าบล......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด..................... ................ 
ประวัติผู้ปกครอง ชื่อบิดา................................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์............................... 
                     ชื่อมารดา............................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์............................... 

ชื่อผู้ปกครอง.......................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์.............................. . 
แผนการเรียนที่เลือกเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  ทั่วไป 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................................) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน    
     ส าเนาคะแนน O-NET  ส าเนา ปพ.1 หรือใบรับรอง  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
     หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)...................................................     ทักษะการอ่าน..................คะแนน         

       ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 
       (.............................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
                              โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี         เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

ชื่อ – สกุล............................................................................. 
ห้องสอบที่......................หมายเลขห้อง................................. 
สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.   
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

     ลงช่ือ...................................................ผู้สมัคร          ลงช่ือ....................................................ผู้ออกบัตร 
     (............................................................)          (..................................................................) 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 



ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

 ม.3 โรงเรียนเดิม      เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 โรงเรียนอ่ืนภายในจังหวัด   วันที่............ เดือน....................................... พ.ศ. .............. 
  ต่างจังหวัด     นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
      ดนตรี........................................ นาฏศิลป์............................... 
       อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................  

ประวัตินักเรียน  เลขประจ าตัวประชาชน    
ชื่อ – สกุล...................................................................เกิดวันที่.........เดือน................................ พ.ศ. ................อายุ.........ปี  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี................หมู่...........ซอย.........................................ถนน................................ ..................
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................... 
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษาชั้น ม.3  จากโรงเรียน...................................................................................
ต าบล......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด..................... ................ 
ประวัติผู้ปกครอง ชื่อบิดา................................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์............................... 
                     ชื่อมารดา............................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์............................... 

ชื่อผู้ปกครอง.......................................................อาชีพ.................................โทรศัพท์.............................. . 
แผนการเรียนที่เลือกเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  

 ภาษาจีน           ทั่วไป 

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................................) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน    
     ส าเนาคะแนน O-NET  ส าเนา ปพ.1 หรือใบรับรอง  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
     หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)...................................................   

       ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 
       (.............................................................) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 
                                          โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุร ี            เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

ชื่อ – สกุล............................................................................ 
ห้องสอบที่....................หมายเลขห้อง................................. 
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.   
ประกาศผลและรายงานตัว วนัที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

     ลงช่ือ...................................................ผู้สมัคร          ลงช่ือ....................................................ผู้ออกบัตร 
     (............................................................)          (..................................................................) 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 


