
 

 
 
 

   ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
        ----------------------------------------- 

       ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  มุ่งหวังจะให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม มีโครงการจะเปิดห้องเรียน 
“โครงการเพชร พ.น.” เน้นความสามารถพิเศษทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓๐ คน จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน โครงการเพชร พ.น. ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

                ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒) เป็นผู้มีผลการเรียนดี ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕   
๓) เป็นโสด 
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

       ๒.   หลักฐานการสมัคร 
๑) ใบสมัครของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
๒) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) รูปถ่าย (หน้าตรงชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว    จ านวน ๒ รูป 

 

๓.  วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
 

๔. การรับนักเรียนของโรงเรียน 
                นักเรียน ชาย – หญิง จ านวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๐ คน 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๒ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ 

 

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ส านักงานกลุ่มการบริหารงานวิชาการ    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๗๓๔๕ ต่อ ๑๐๒ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.potinimit.ac.th 
 

            ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๖๒  
 

                                                 ลงชื่อ 
        (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

http://www.potinimit.ac.th/


     
 
 
       

  ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

        ---------------------------------------- 

       ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  มุ่งหวังจะให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จึงเปิดรับนักเรียนระดับชั้น                    
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๘ ห้องเรียน จ านวน ๓๒๐ คน จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

                   เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒) เป็นโสด 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย   
 

          ๒.   หลักฐานการสมัคร 
๑) ใบสมัครของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
๒) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) ส าเนาคะแนน O-NET     จ านวน ๑ ฉบับ 
๕) รูปถ่าย (หน้าตรงชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว    จ านวน ๒ รูป 

 

๓. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
วันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องทองดี (อาคาร ๓) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
(งดรับสมัคร วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

๔. การรับนักเรียนของโรงเรียน 
นักเรียน ชาย – หญิง จ านวน ๘ ห้องเรียน รวม ๓๒๐ คน 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๒ – ๒๗ มี.ค ๒๕๖๒ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ส านักงานกลุ่มการบริหารงานวิชาการ               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๗๓๔๕ ต่อ ๑๐๒ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.potinimit.ac.th 
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
                                                 ลงชื่อ 

        (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

http://www.potinimit.ac.th/


 
 
 
 
         

ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

      ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
        -------------------------------------------------------- 

       ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  มุ่งหวังจะให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจึงเปิดรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๔ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ 
คน รวมจ านวน ๑๒๐ คน  จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓) เป็นโสด 
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผ่านการพิจารณาจากกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน  

๒. หลักฐานการสมัคร 
๑) ใบสมัครของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
๒) คะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน    จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) รูปถ่าย (หน้าตรงชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน ๒ รูป 

          ๓.  วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
วันที่ ๑๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแนะแนว 

 

๔.  การรับนักเรียนของโรงเรียน 
                นักเรียน ชาย – หญิง จ านวน ๔ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ คน รวม รวม ๑๒๐ คน  
 

ระดับชั้น รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

             ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ห้องแนะแนว  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๗๓๔๕ ต่อ ๑๐๒ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.potinimit.ac.th 
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๖๒  
  

                                                ลงชื่อ 

        (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 
 
 
 

http://www.potinimit.ac.th/


 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

        ------------------------------------------------------------------------- 

       ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  มุ่งหวังจะให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จึงเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน ๓ ห้องเรียน จ านวน ๑๒๐ คน จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
     เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๒) เป็นโสด 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย   
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  

          ๒.   หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
๒. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาคะแนน O – NET     จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. รูปถ่าย (หน้าตรงชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว    จ านวน ๒ รูป 

๓.  วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
วันที่ ๒๒ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องทองดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
(งดรับสมัคร ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๔.  การรับนักเรียนของโรงเรียน 
                นักเรียน ชาย – หญิง จ านวน ๓ ห้องเรียน รวม ๑๒๐ คน 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบจัดห้อง ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๒-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๖ เม.ย. ๒๕๖๒ ๖ เม.ย. ๒๕๖๒ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ส านักงานกลุ่มการบริหารงานวิชาการ                
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๗๓๔๕ ต่อ ๑๐๒ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.potinimit.ac.th 
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
  
                                                 ลงชื่อ 

        (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

http://www.potinimit.ac.th/

