๑

ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มุ่งหวังจะให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม มีโครงการจะเปิดห้องเรียน
“โครงการเพชร พ.น.” เน้นความสามารถพิเศษทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ จานวน ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๐ คน จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน โครงการเพชร พ.น. ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) เป็นผู้มีผลการเรียนดี ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓) เป็นโสด
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒. หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
๒) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน
๓) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
๔) รูปถ่าย (หน้าตรงชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๒ รูป

๓. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร
วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
๔. การรับนักเรียนของโรงเรียน
นักเรียน ชาย – หญิง จานวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๐ คน
ระดับชั้น
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑

ประกาศผล
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

รายงานตัว
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ สานักงานกลุ่มการบริหารงานวิชาการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๗๓๔๕ ต่อ ๑๐๒ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
http://www.potinimit.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

มอบตัว
๗ เม.ย. ๒๕๖๑

๒

แผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ ๑ แผนการเรียน
- แผนการเรียน ห้องเรียนโครงการเพชร พ.น.
จานวน ๑ ห้องเรียน ๓๐

คน

เอกสารที่นามาสมัครเข้าเรียน
เอกสารที่นามาสมัครทุกรายการต้องถ่ายสาเนา
๑) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๓) รูปถ่าย (หน้าตรงชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร
๑. เขียนใบสมัครให้ครบทุกรายการ
๒. เรียงเอกสาร ดังนี้
๒.๑ ใบสมัคร
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
๒.๓ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๒.๔ สาเนาใบรับรองการศึกษา หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ปพ.๑
๓. รับบัตรคิว
๔. รอเรียกตามบัตรคิว
๕. ส่งเอกสารเพื่อรับเลขประจาตัวผู้สมัคร
๖. นักเรียนทดสอบการอ่าน จึงเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร

การสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” )
สอบวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตารางสอบดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น.
ประกาศรายชื่อแยกตามห้องสอบและเข้าแถวแยกตามห้องสอบ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น.
เริ่มสอบวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์
เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.
พัก ๑๐ นาที
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
เริ่มสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การตัดสินสาหรับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกและการจัดลาดับของผู้ที่สอบได้
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” )
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. ใช้คะแนนการสอบ ๔ กลุ่มวิชา
( ใช้คะแนนจากแบบทดสอบ วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ )
๒. จัดลาดับของนักเรียนที่สอบคัดเลือกทั้งหมดมาจัดลาดับ ๓๐ คน ประกาศผลเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในประเภทสอบโครงการเพชร พ.น.
๓. นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถแจ้งความจานงกับทางโรงเรียน เพื่อขอสอบเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในประเภทการสอบโครงการปกติได้

๓

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”
(ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๑. ดูได้ที่บอร์ดหน้าอาคาร ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
๒. ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.potinimit.ac.th

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ
นักเรียนที่ผ่านการประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ กลุม่ การบริหารงานวิชาการ
อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

ทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียนต้องมีบัตรผู้สมัครสอบเสมอ
กาหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”)
วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

นักเรียนและผู้ปกครองลงทะเบียนรายงานตัว หน้าห้องทองดี
ผู้ปกครองเข้าประชุมรับฟังการชี้แจงจากโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองทาหนังสือมอบตัวนักเรียน ตามสถานที่ที่กาหนด

เอกสารที่ต้องนามาในการมอบตัวเข้าเรียน วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”)
เอกสารที่นามาทุกอย่างต้องนาตัวจริงมาด้วยพร้อมกับถ่ายสาเนา

ลงนามรับรองสาเนาทุกหน้าในบริเวณที่ว่างของเอกสาร
๑. ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน
๒. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ปพ.๑
๓. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
๔. สาเนาสูติบัตร

เมื่อโรงเรียนตรวจเอกสารแล้ว จะคืนฉบับจริงทั้งหมด
เมื่อส่งเอกสารครบพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามรายละเอียดที่แจ้งในประกาศรับนักเรียนโครงการเพชร พ.น.

หากไม่มามอบตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์

