
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ                      วันทีส่อบ  .........เดือน..................พ.ศ..............                                      
        โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์                                                 
                                                                            เวลำสอบ     09.00 น.  -  10.00  น.    วิชาคณิตศาสตร์ 

                                 10.00 น.  -  11.00  น.    วิชาวิทยาศาสตร์ 

เลขประจ าตัวสอบ ...................................                            11.00 น.  -  11.45  น.    วิชาภาษาไทย 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................                           11.45 น.  -  12.30  น.    วิชาภาษาอังกฤษ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ......................................                               

  สถานที่สอบ ...................................  ห้องสอบที่.......................         วันที่ประกำศผลสอบ ......................................................    

* โรงเรียนไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินบริจาคใดๆ เพ่ือใช้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อหากมีผู้แอบอ้างกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ* 

 

                                  
                          ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1   
                                            ปีกำรศึกษำ  2564 
ค ำชี้แจง  ให้กรอกข้อมูลหรือท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่อง  หน้ำข้อควำมท่ีสอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

 

1. ประวัติส่วนตัว 
        1.1   ช่ือ-สกุล ................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน ................. ............................................... 
        1.2   ท่ีอยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ............ หมู่ที่ ........ ถนน...............................หมู่บ้าน................................ ต าบล/แขวง..... ............................... 
                อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................ ....... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์........................................... 
        1.3   ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน  ............................ โรงเรียน ............................................................... ต าบล/แขวง.............. ................................ 
                จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์....... ....................................................... 

            1.4   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในช้ัน ................ และ ช้ัน ............... ดังน้ี       1.4.1  ผลการเรียนรวมทุกรายวิชา   เท่ากับ ................ ........                                                  
1.4.2  เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เท่ากับ.....................           1.4.3  เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เท่ากับ  ........................... 

2. ข้ำพเจ้ำประสงค์เลอืกสมัครเข้ำเรียน      ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  .............................  ปีการศึกษา  ............................ 
3. สนำมสอบ  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์  อาคาร.......................................    ช้ัน  ......................    ห้องสอบที่ .................... 
4. วิชำและเวลำสอบ  วันที่.................  เดือน........................................... พ.ศ. ..................... 
  09.00 น.  -  10.00  น.  วิชาคณิตศาสตร์   10.00 น.  -  11.00 น.   วิชาวิทยาศาสตร์ 
  11.00 น.  -  11.45  น.  วิชาภาษาไทย               11.45 น.  -  12.30 น.        วิชาภาษาอังกฤษ 
   
5. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อยไม่เคยท ำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่เคยถูกฝ่ำยปกครองลงโทษ 
6. เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ 
    หนังสือรับรองการศึกษา ปพ.7  (ฉบับจริง)    ส าเนาสมุดพก หรือ ส าเนา ปพ. 1 
 
     ลงช่ือ .....................................................ผู้สมัคร                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้รับสมัคร 
               ............/................/................                                                            ............/................/................ 

ค ำรับรองประกอบกำรสมัครสอบ 
ข้าพเจ้า................................................................................................ขอรับรองว่า..................................................................................... ผู้สมัคร   
มีคุณสมบัติและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และเป็นผู้มีความประพฤติดีทุกประการ 
       ลงช่ือ........................................................................ ผู้ปกครอง 
              วันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................... 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีรับสมคัร 
เลขประจ ำตวัสอบ........................ 

  ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

เลขประจ าตัวสอบ.................... 

รูปถ่ายขนาด  1  
น้ิว 

รูปถ่ำยขนำด  1  
น้ิว 



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

                                                                       

                 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์                                

      เวลำสอบ  9.00 น. – 10.00 น.  วิชาคณิตศาสตร์ 
ช่ือ-สกุล ..................................................................................  10.00 น. – 11.00 น.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 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 เพ่ือใช้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อหากมีผู้แอบอ้างกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ* 
 

 
                                    ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
                       ห้องเรียนอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ ................. 
 

             ค ำชี้แจง    ให้กรอกข้อมูลหรือท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง    หน้ำข้อควำมทีส่อดคล้องกับควำมเป็นจริง 
 
 

 

1. ประวัติส่วนตัว 

        1.1   ช่ือ-สกุล .............................................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
        1.2   ท่ีอยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ............ หมู่ที่ ........ ถนน...............................หมู่บ้าน....................... ......... ต าบล/แขวง.................................... 
                อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์...........................................  
        1.3   ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน  ............................ โรงเรียน ............................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
                จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์....... ....................................................... 

            1.4   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในช้ัน ม.1, ม.2 และ ม.3 (ภาคเรียนที่1)  ดังน้ี  1.4.1  ผลการเรียนรวมทุกรายวิชา   เท่ากับ ........................                                                                   
1.4.2  เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เท่ากับ.....................            1.4.3  เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เท่ากับ  ................ 

2. ข้ำพเจ้ำประสงค์เลอืกสมัครเข้ำเรียน      ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  ............................ 
3. สนำมสอบ  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์  อาคาร.......................................    ช้ัน  ......................    ห้องสอบที่ .................... 
4. 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  
5. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อยไม่เคยท ำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่เคยถูกฝ่ำยปกครองลงโทษ 
6. เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ 
    หนังสือรับรองการศึกษา ปพ.7  (ฉบับจริง)    ส าเนาสมุดพก หรือ ส าเนา ปพ. 1 
                       เอกสารอื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................. ................... 
 
     ลงช่ือ .....................................................ผู้สมัคร                                              ลงช่ือ..........................................................ผู้รับสมัคร 
                  ............/................/................                                                                ............/................/................ 

ค ำรับรองประกอบกำรสมัครสอบ 
ข้าพเจ้า.............................................................................ขอรับรองว่า............................. ................................ ผู้สมัคร   มีคุณสมบัติและ 
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และเป็นจริงทุกประการ 
       ลงช่ือ........................................................................ผู้ปกครอง 
              วันที่............เดือน........................พ.ศ............. 

 
รูปถ่ายขนาด  1  

น้ิว 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีรับสมคัร 
เลขประจ ำตวัสอบ........................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
เลขประจ าตัวสอบ..................... 

รูปถ่ายขนาด  1  
น้ิว 

บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ 
เลขประจ าตัวสอบ.......................... 


