ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)
ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง มีความประสงค์จะรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการสอบคั ดเลื อกเข้า ศึ กษาต่ อโครงการพั ฒนาและส่ งเสริ ม ความเป็ นเลิ ศด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และภาษาอั ง กฤษ (SME) ปี ก ารศึ ก ษา 2564 โดยดู ร ายละเอี ย ดได้ จ าก
www.btmr.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 074-613099 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จานวนนักเรียนที่ต้องการรับเข้าเรียน
จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กลุ่มรายวิชาละไม่ต่ากว่า 2.50
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนของนักเรียนตลอดโครงการ
3. เอกสารประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย พร้อมพิมพ์
จาก www.btmr.ac.th จานวน 1 ฉบับ
3.2 รูปถ่ายผู้สมัครที่แต่งกายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.3 ใบรับรองผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตามแบบของโรงเรียนเดิม ฉบับจริงพร้อมสาเนา
และรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ สาหรับนามายื่นให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
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4. วิธีการสมัคร
4.๑ กรอกข้ อ มู ล และพิ ม พ์ ใ บสมั ค รได้ ที่ www.btmr.ac.th ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1๕ – 23 มี น าคม 2564
ตรวจสอบข้อมูลของชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน เลขบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆให้
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 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
4.4 ผู้สมัครติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ลงในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
5. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบ
5.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครเรียบร้อย
5.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
5.3 ใบรับรองผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตามแบบของโรงเรียนเดิม ฉบับจริงพร้อมสาเนา
และรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ หากไม่มี นักเรียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจกระดาษคาตอบ
5.4 อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอดา 2B หรือมากกว่า ปากกาสีน้าเงินหรือสีดา ยางลบ
5.5 ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
6. การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนด 3 วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบ วันที่ 3 เมษายน 2564
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
เวลา
09.00 น. - 10.30 น.
คณิตศาสตร์
50 คะแนน
90 นาที
10.40 น. - 12.10 น.
ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
90 นาที
12.10 น. - 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น.
วิทยาศาสตร์
50 คะแนน
90 นาที
6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.btmr.ac.th
6.2 กรณีคะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้าย หากเกินจานวนที่โรงเรียนกาหนด จะพิจารณาคะแนนตามลาดับ
ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ ได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
6.3 นั ก เรี ย นที่ ส อบได้ บัญ ชี ตั ว จริ ง และบั ญ ชี ส ารอง จะถู ก ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติต ามข้ อ 2.2 จาก
ใบรับรองผลการเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 หากพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์
และโรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบได้ในลาดับต่อไป
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6.4 หากผู้สอบได้ในบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจานวน จะเรียกผู้ สอบที่มีรายชื่อในบัญชีสารอง
ตามลาดับต่อไป
6.5 การแต่งกาย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อย
7. การรายงานตัว
7.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริง มารายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน 2564 ระหว่าง
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมท่ามิหรา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุ ง
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
7.2 สิ่งที่ต้องนามาในวันรายงานตัว
1) บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
2) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
8. การมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว
8.1 กาหนดมอบตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ท่ามิหรา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
8.2 หลักฐานการมอบตัว
1) ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : ป ฉบับจริง และสาเนา พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน 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. จานวนนักเรียนที่ต้องการรับเข้าเรียน
จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1) ในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.50
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนของนักเรียนตลอดโครงการ
3. เอกสารประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย พร้อมพิมพ์
จากเว็บไซต์ www.btmr.ac.th จานวน 1 ฉบับ
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3.2 รูปถ่ายผู้สมัครที่แต่งกายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.3 ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ หรือใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ ของ 5 ภาคเรียน ฉบับจริง
พร้อมสาเนา และรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ สาหรับนามายื่นให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
4. วิธีการสมัคร
4.๑ กรอกข้ อ มู ล และพิ ม พ์ ใ บสมั ค รได้ ที่ www.btmr.ac.th ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1๕ – 23 มี น าคม 2564
ตรวจสอบข้อมูลของชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน เลขบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆให้
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 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
4.4 ผู้สมัครติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ลงในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
5. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบ
5.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครเรียบร้อย
5.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
5.3 ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ หรือใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ ของ 5 ภาคเรียน ฉบับจริง
พร้ อมสาเนา และรั บรองสาเนาถูกต้ อง จานวน 1 ฉบับ หากไม่มี นักเรียนจะไม่ ได้รั บสิทธิ์ ในการตรวจ
กระดาษคาตอบ
5.4 อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอดา 2B หรือมากกว่า ปากกาสีน้าเงินหรือสีดา ยางลบ
5.5 ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
6. การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนด 3 วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบ วันที่ 4 เมษายน 256๔
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
เวลา
09.00 น. - 10.30 น.
คณิตศาสตร์
50 คะแนน
90 นาที
10.40 น. - 12.10 น.
ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
90 นาที
12.10 น. - 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น.
วิทยาศาสตร์
50 คะแนน
90 นาที
6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.btmr.ac.th
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6.2 กรณีคะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้าย หากเกินจานวนที่โรงเรียนกาหนด จะพิจารณาคะแนนตามลาดับ
ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ ได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
6.3 นั ก เรี ย นที่ ส อบได้ บัญ ชี ตั ว จริ ง และบั ญ ชี ส ารอง จะถู ก ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติต ามข้ อ 2.2 จาก
ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ หรือใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ ของ 5 ภาคเรียน หากพบว่าไม่ผ่าน
คุณสมบัติ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ และโรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบได้ในลาดับต่อไป
6.4 หากผู้สอบได้ในบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจานวน จะเรียกผู้สอบที่มีรายชื่อในบัญชีสารอง
ตามลาดับต่อไป
6.5 การแต่งกาย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อย
7. การรายงานตัว
7.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริง มารายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน 2564 ระหว่าง
เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมท่ามิหรา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุ ง
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
7.2 สิ่งที่ต้องนามาในวันรายงานตัว
1) บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
2) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
8. การมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว
8.1 กาหนดมอบตัว วันที่ 2 พฤษภาคม 256๔ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมท่ามิหรา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
8.2 หลักฐานการมอบตัว
1) หลักฐานใบ ปพ.1 : บ ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายนักเรียนที่แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 256๔

(นายสมหมาย เชื่อมใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

