
 
 
 
 
 
       
 

    
5  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ  
สสวท.)  ประจ าปีการศึกษา 2564 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกท่านทราบ 

เนื่องจากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นห้องเรียนท่ีส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนด้วยหลักสูตรเฉพาะ(สสวท.) โดยจัดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมท้ังในส่วนของ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษอ่านเขียนและฟังพูดท่ีจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ 
รวมถึงการเรียนภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ  และการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ผ่านการบรรยายจากวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญของแต่ละวิชา การศึกษานอกสถานท่ี การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯ  ให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ ซึ่ง
ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ สสวท. ในระดับช้ัน ม.ต้น นั้น ทางโรงเรียนรับนักเรียน 
1 ห้องเรียน เป็นจ านวน 30 คน  ซึ่งการเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษา หรือจบระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และผ่านการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ จากการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อทราบแนวทางและ
นโยบายเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของทางโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางก าหนดการ 
ก าหนดการ 
ตารางสอบ 

วันสมัครสอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ 
ก าหนดการมอบตัว 

และช าระค่าเล่าเรียน 

รอบแรก 
2 พฤศจิกายน 63 

ถึง 
19 กุมภาพันธ์ 64 

- 20 กุมภาพันธ์ 64 
- เวลา 09.00 –12.00 น. 
- สถานที่สอบ  อาคารเซนต์ปีเตอร์ ช้ัน 2 

- 23 กุมภาพันธ์ 64 
- โทรแจ้งผล 
-www.kasintorn.ac.th 

- 21 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 64 
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลอืก               
ต้องเรียนปรับพื้นฐาน (ฟรี) 

รอบสอง 
20 กุมภาพันธ์ 64

ถึง 
19 มีนาคม 64 

- 20 มีนาคม 64 
- เวลา 09.00 –12.00 น. 
- สถานที่สอบ  อาคารเซนต์ปีเตอร์ ช้ัน 2 

- 23 มีนาคม 64 
- โทรแจ้งผล 
-www.kasintorn.ac.th 

- 23 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 64 
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลอืก               
ต้องเรียนปรับพื้นฐาน(ฟรี) 

รอบสาม 
20 มีนาคม 64 

ถึง 
30 เมษายน 64 

- 1 พฤษภาคม 64 
- เวลา 09.00 –12.00 น. 
- สถานที่สอบ  อาคารเซนต์ปีเตอร์ ช้ัน 2 

- 4 พฤษภาคม 64 
- โทรแจ้งผล 
-www.kasintorn.ac.th 

- 4 พฤษภาคม ถึง 16 พฤษภาคม 
64 
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลอืก                

หมายเหตุ :  
1. วันท่ี 10-18 เมษายน 2564 โรงเรียนปิดท าการเนื่องในวันสงกรานต์ 
2. ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ซึ่งพิจารณาจากคะแนนสอบเข้า ความประพฤติ และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน    
 
 
                  มีต่อด้านหลัง  

 

 

      โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2549 , 2553 , 2557 
( โล่รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3 คร้ัง ภายใน 10 ปี )   

อัตลักษณ์ (นักเรียน)     สื่อสารหลายภาษา   วิชาการก้าวไกล   ใส่ใจ ICT0 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี    ดีเด่นเน้นภาษา     พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 
 

110  หมู่บ้านบัวทอง 2  ซอย 24/8  ถ.กาญจนาภิเษก  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 โทรศัพท ์ 02-9253681-4 , 02-9254345-50  โทรสาร 02-9253685 

 



คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังเรียนช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2563 หรือจบช้ัน ป.6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.5 (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) และ                

ป.6 (ภาคเรียนท่ี 1) รวมกัน เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ถ้ามีผลการเรียนไม่เป็นไปตามข้อ 2 จะต้องมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีผลงานเป็นท่ีปรากฏตั้งแต่ระดับจังหวัดข้ึนไป และมีผลงานแสดงความสามารถให้พิจารณา 
4. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามหลักสูตรได้ 
5. ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
6. กรณีอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 
1. นักเรียนท่ีจะสมัครเรียนต้องเขียนใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองหรือมาพร้อมผู้ปกครองตามวันเวลาท่ีก าหนด 
2. ใบรับรองผลการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  (นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เอกสารอยู่ท่ีธุรการทะเบียน) 
3. รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน 2 รูป     
4. ส าเนาเอกสารผลการเรียน(ปพ.1) ของนักเรียนในระดับช้ัน  ป.5 (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) และ  ป.6 (ภาคเรียนท่ี 1) 
5. ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2 ให้ผู้สมัครน าเอกสารหลักฐาน เช่น วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่

รางวัลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นางวลัยพร  ศรีรัตน์ ) 
ผู้อ านวยการ 

 
         .................................................................... .................กรุณาส่งคืนคุณครูประจ าช้ัน....................................................... ................................... 

ใบตอบรับ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ สสวท.) 

ข้าพเจ้าผู้ปกครองของ ด.ช. / ด.ญ...........................................................................  ช้ัน  ................  เบอร์โทร.............................................................. 

                         ทราบเร่ืองที่ทางโรงเรียนแจ้งแล้ว    ลงช่ือ..............................................................ผู้ปกครอง 
   สนใจสมัคร                    ………./………./………... 

หมายเหตุ  1 )  ช าระค่าสมัครสอบ 2,000 บาท พร้อมเอกสารการสมัครสอบ 
   2 )  นักเรียนที่สมัครสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียน 

อัจฉริยภาพทางวิทยฯ ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าสมัครสอบจ านวน 2,000 บาท ให้ด้วยวิธีการหักคืนในค่าธรรมเนียมการเรียน ณ 
วันมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 

   3 )  นักเรียนที่สมัครสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าสมัครสอบ 2,000 บาทในวันที ่17 พฤษภาคม 2564  
   4 )  นักเรียนที่สมัครสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก แต่สละสิทธ์ิไม่เข้าเรียน ในหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยฯ 

        ทางโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 2,000 บาท 
   5 )  นักเรียนทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน เดือนเมษายน 2564 ( Summer course )  
  


