ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา (SEP)
ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง มีความประสงค์จะรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึกษาต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็น
เลิศด้านกีฬาและกรีฑา (SEP) ปีการศึกษา 2564 โดยดูรายละเอียดได้จาก www.btmr.ac.th หรือติดต่อ
สอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 074-613099 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนนักเรียนที่ต้องการรับเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2. มีผลงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ประเภทกีฬาและ
กรีฑาที่รับสมัคร ได้แก่
2.1 กรีฑา (ประเภทลู่ – ลาน)
2.2 กีฬาฟุตบอล
2.3 กีฬาฟุตซอล
2.4 กีฬาวอลเลย์บอล
2.5 กีฬาเซปักตะกร้อ
2.6 กีฬาเปตอง
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
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2. มีผลงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ประเภทกีฬาและ
กรีฑาที่รับสมัคร ได้แก่
2.1 กรีฑา (ประเภทลู่ – ลาน)
2.2 กีฬาฟุตบอล
2.3 กีฬาฟุตซอล
2.4 กีฬาวอลเลย์บอล
2.5 กีฬาเซปักตะกร้อ
2.6 กีฬาเปตอง
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน
3. เอกสารประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย พร้อมพิมพ์
จากเว็บไซต์ www.btmr.ac.th จานวน 1 ฉบับ
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลรับรองการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาประเภทที่จะสมัคร (ถ้ามี)
3.3 รูปถ่ายผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
4. วิธีการสมัคร
4.๑ กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.btmr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1๕ – 23 มีนาคม 2564
ตรวจสอบข้อมูลของชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน เลขบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้
ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
4.2 นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 100 บาท ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) หรือแสกนผ่าน QR Code เพื่อชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
4.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบได้ทาง www.btmr.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
4.4 ผู้สมัครติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ลงในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
5. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบ
5.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครเรียบร้อย
5.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
5.3 แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลรับรองการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาประเภทที่จะสมัคร (ถ้ามี)
5.4 ผู้เข้าสอบประเภทกีฬา เปตอง ให้นาอุปกรณ์กีฬามาด้วย (ถ้ามี)
5.5 การแต่งกาย นักเรียนใส่ชุดนักเรียนที่เรียบร้อย สาหรับมาลงทะเบียนและร่วมรับฟังคาชี้แจงก่อนแยก
กลุ่มประเภทการสอบ และให้เปลี่ยนเป็นชุดกีฬาที่เรียบร้อย เหมาะสมกับประเภทกีฬาที่เข้าทดสอบ ไม่อนุญาต
ให้สวมรองเท้าแตะ หรือเสื้อผ้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชุดกีฬาเข้าทดสอบโดยเด็ดขาด
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6. กาหนดการและสถานที่สอบ
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบภาคปฏิบัติ ตามประเภทกีฬาที่เลือกสมัครไว้ ตามกาหนดการสอบดังนี้
กาหนดการสอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา (SEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา
กาหนดการ
สถานที่
08.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าสอบทุกประเภทการสอบ ณ
โรงเรียนอุบลรัตน์ฯ พัทลุง
จุดลงทะเบียน อาคารพระยาภิรมย์สมบัติ
(อาคาร 3)
08.30 น. – 09.00 น. รับฟังคาชี้แจงการสอบ และแบ่งกลุ่มผู้เข้าสอบ
โรงเรียนอุบลรัตน์ฯ พัทลุง
เพื่อเตรียมเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ณ
หอประชุมใหญ่
09.30 น. – 16.00 น. ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ตาม
*มีรถโรงเรียนรับผู้เข้าสอบจาก
สถานที่ที่กาหนดให้
โรงเรียนไปยังสนามกีฬากลาง
จังหวัดพัทลุง
- ประเภทกรีฑา (ประเภทลู่ – ลาน)
สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
- ประเภทกีฬาเปตอง
สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
- ประเภทกีฬาฟุตซอล
สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
- ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรียนอุบลรัตน์ฯ พัทลุง
- ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ
โรงเรียนอุบลรัตน์ฯ พัทลุง
- ประเภทกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนอุบลรัตน์ฯ พัทลุง
6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทาง www.btmr.ac.th
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลวันที่ 8 เมษายน 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลวันที่ 9 เมษายน 2564
6.2 หากผู้สอบได้ในบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจานวน จะเรียกผู้สอบที่มีรายชื่อในบัญชีสารอง
ตามลาดับต่อไป
7. การรายงานตัว
7.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริง มารายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัวเวลา 13.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมท่ามิหรา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง หากนักเรียนไม่มารายงาน
ตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
7.2 สิ่งที่ต้องนามาในวันรายงานตัว
1) บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
2) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
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8. การมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว
8.1 กาหนดการมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมท่ามิหรา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง หากไม่มามอบตัวตามวันและ
เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
8.2 หลักฐานการมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : ป ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4) รู ป ถ่ า ยนั ก เรี ย นที่ แ ต่ ง กายชุ ด นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเดิ ม หน้ า ตรง ถ่ า ยมาแล้ ว ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1) ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4) รู ป ถ่ า ยนั ก เรี ย นที่ แ ต่ ง กายชุ ด นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเดิ ม หน้ า ตรง ถ่ า ยมาแล้ ว ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมหมาย เชื่อมใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

