ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2564
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ให้ กั บ โรงเรี ย นอุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาราชวิท ยาลั ย พั ท ลุ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2564 โดยให้ รั บ เด็ ก เข้ า เรี ย นด้ ว ย
กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค
อาศัยอานาจตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่ ๕36/๒๕62 เรื่องการมอบอานาจการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ลงวั น ที่
10 มิถุนายน ๒๕62 จึงได้ประกาศการรับนักเรียนประจาปี 2564 ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074 - 613099 หรือ www.btmr.ac.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนการเรียนและจานวนที่รับสมัคร
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

จานวน 15 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.2 ไม่จากัดอายุและเพศ
2.3 สถานภาพโสด
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 ไม่ติดสารเสพติดและไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
3. วิธีการสมัคร
3.1 กรอกข้ อ มู ล และพิ ม พ์ ใ บสมั ค รได้ ที่ www.btmr.ac.th ตั้ ง แต่ วั น ที่ 19 – 28 เมษายน 2564
ตรวจสอบข้อมูลของชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน เลขบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆให้
ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
3.2 นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 100 บาท ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
3.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบได้ทาง www.btmr.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
3.4 ผู้สมัครติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ลงในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ

2
4. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบข้อเขียน
4.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครเรียบร้อย
4.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
4.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอดา 2B หรือมากกว่า ปากกาสีน้าเงินหรือสีดา ยางลบ ไม่อนุญาตให้
นาน้ายาลบคาผิดหรือเทปลบคาผิดเข้าห้องสอบ
4.4 ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
สรุปกาหนดการ
รับสมัครผ่านทาง www.btmr.ac.th
วันที่ 19 - 28 เมษายน 2564
ชาระเงินค่าสมัครสอบ
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
พิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
วันที่ 29 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
5. ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 2 พฤษภาคม 2564)
เวลาสอบ
08.30 - 10.10 น.
(100 นาที)

ชุดวิชาที่
ชุดวิชาที่ 1

วิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเต็ม
50
50

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

40
30
30

พัก 10 นาที
10.20 – 12.00 น.
(100 นาที)

ชุดวิชาที่ 2

กรณีคะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้าย หากเกินจานวนที่โรงเรียนกาหนด จะพิจารณาคะแนนตามลาดับ
รายวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา หากเทียบคะแนนจนถึง
รายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสมหมาย เชื่อมใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

