ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ....4.....
ปีกำรศึกษำ 2564

สำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
เลขประจาตัวสอบ....................

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลหรือทำเครื่องหมำย ลงในช่อง  หน้ำข้อควำมที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง

รู ปถ่ำยขนำด 1
นิ้ ว

1.

ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล ................................................................................... เลขประจาตัวประชาชน ................................................................
1.2 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............ หมู่ที่ ........ ถนน...............................หมู่บ้าน................................ ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์...........................................
1.3 กาลังศึกษาอยู่ชั้น ............................ โรงเรียน ............................................................... ตาบล/แขวง..............................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์..............................................................
1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้น ................ และ ชั้น ............... ดังนี้
1.4.1 ผลการเรียนรวมทุกรายวิชา เท่ากับ ........................
1.4.2 เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เท่ากับ.....................
1.4.3 เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เท่ากับ ...........................
2. ข้ำพเจ้ำประสงค์เลือกสมัครเข้ำเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............................. ปีการศึกษา ............................
3. สนำมสอบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ อาคาร....................................... ชั้น ...................... ห้องสอบที่ ....................
4. วิชำและเวลำสอบ วันที่................. เดือน........................................... พ.ศ. .....................
09.00 น. - 09.50 น. วิชาคณิตศาสตร์
09.50 น. - 10.40 น.
วิชาวิทยาศาสตร์
10.40 น. - 11.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
11.30 น. - 12.00 น.
วิชาภาษาไทย
5.
6.

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อยไม่เคยทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่เคยถูกฝ่ำยปกครองลงโทษ
เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ
 หนังสือรับรองการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริง)
 สาเนาสมุดพก หรือ สาเนา ปพ. 1
ลงชื่อ .....................................................ผู้สมัคร
............/................/................

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร
............/................/................

คำรับรองประกอบกำรสมัครสอบ
ข้าพเจ้า.............................................................................ขอรับรองว่า............................................................. ผู้สมัคร มีคุณสมบัติและ
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ปกครอง
วันที่............เดือน........................พ.ศ.............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
วันทีส่ อบ .........เดือน..................พ.ศ..............
รู ปถ่ำยขนำด 1
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
นิ้ ว
เวลำสอบ 09.00 น. - 0 9.50 น. วิชาคณิตศาสตร์
09.50 น. - 10.40 น. วิชาวิทยาศาสตร์
เลขประจาตัวสอบ ...................................
10.40น. - 11.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล ..................................................................................
11.30 น. - 12.00 น. วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......................................
สถานที่สอบ ................................... ห้องสอบที่.......................
วันที่ประกำศผลสอบ ......................................................
* โรงเรียนไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินบริจาคใดๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อหากมีผู้แอบอ้างกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ*

หมายเหตุ : นักเรียนเลือกสายการเรียน

ศิลป์คำนวณ (คณิต-อังกฤษ)

ศิลป์ภำษำ (อังกฤษ-จีน)

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 41
ห้องเรียนอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ .................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
เลขประจาตัวสอบ.....................

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลหรือทำเครือ่ งหมำย  ลงในช่อง  หน้ำข้อควำมทีส่ อดคล้องกับควำมเป็นจริง

1.

2.
3.
4.

5.
6.

รูปถ่ายขนาด 1
นิ้ว

ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล .............................................................................. เลขประจาตัวประชาชน ----
1.2 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............ หมู่ที่ ........ ถนน...............................หมู่บ้าน................................ ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์...........................................
1.3 กาลังศึกษาอยู่ชั้น ............................ โรงเรียน ............................................................... ตาบล/แขวง..............................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์..............................................................
1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 (ภาคเรียนที่1) ดังนี้ 1.4.1 ผลการเรียนรวมทุกรายวิชา เท่ากับ ........................
1.4.2 เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เท่ากับ.....................
1.4.3 เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เท่ากับ ................
ข้ำพเจ้ำประสงค์เลือกสมัครเข้ำเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ............................
สนำมสอบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ อาคาร....................................... ชั้น ...................... ห้องสอบที่ ....................
วิชำและเวลำสอบ วันที่................. เดือน........................................... พ.ศ. .....................
9.00 น. – 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
10.00 น. – 11.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
11.00 น. – 11.45 น. วิชาภาษาอังกฤษ
11.45 น. – 12.30 น. วิชาภาษาไทย
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อยไม่เคยทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่เคยถูกฝ่ำยปกครองลงโทษ
เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ
 หนังสือรับรองการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริง)
 สาเนาสมุดพก หรือ สาเนา ปพ. 1
 เอกสารอื่นๆ ระบุ ................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................ผู้สมัคร
............/................/................

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร
............/................/................

คำรับรองประกอบกำรสมัครสอบ
ข้าพเจ้า.............................................................................ขอรับรองว่า............................................................. ผู้สมัคร มีคุณสมบัติและ
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ปกครอง
วันที่............เดือน........................พ.ศ.............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
เลขประจาตัวสอบ..........................

รูปถ่ายขนาด 1
นิ้ว

เวลำสอบ 9.00 น. – 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล ..................................................................................
10.00 น. – 11.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11.00 น. – 11.45 น. วิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่สอบ ......................................... ห้องสอบที่.................
11.45 น. – 12.30 น. วิชาภาษาไทย
วันที่สอบ .........เดือน....................พ.ศ. ............
วันที่ประกำศผลสอบ ........เดือน.........................พ.ศ. ............
.............................................................................................................................................................................................................
* โรงเรียนไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินบริจาคใดๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อหากมีผู้แอบอ้างกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ*

