ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี / นาฏศิลป์ / ศิลปะ / คอมพิวเตอร์)
ประจาปีการศึกษา 2564
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนให้กับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ปีการศึกษา 2564 โดยให้รับเด็กเข้าเรียนด้วย
กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ลง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และอาศัยอานาจตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่ ๕36/๒๕62
เรื่องการมอบอานาจการบริหารสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ลง
วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕62 จึงได้ประกาศการรับนักเรียนประจาปี 2564 ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ สอบ ถ า ม
รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074 - 613099 หรือ www.btmr.ac.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จานวนที่รับสมัคร
รับนักเรียนทุกประเภทความสามารถพิเศษรวมทั้งหมด จานวน 20 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.2 มีความสามารถหรือได้รับรางวัลจากทักษะด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ด้านดนตรีไทย / ดนตรีสากล
2) ด้านนาฏศิลป์ไทย / นาฏศิลป์สากล
3) ด้านศิลปะ
4) ด้านคอมพิวเตอร์
2.3 ไม่จากัดอายุและเพศ
2.4 เป็นโสด
2.5 มีสัญชาติไทย
2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.7 ไม่ติดสารเสพติดและไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
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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 – 27 เมษายน 2564
ตรวจสอบข้อมูลของชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน เลขบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆให้
ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
3.2 นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 100 บาท ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2564
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
3.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ทาง www.btmr.ac.th ในวันที่ 28 เมษายน 2564
เป็นต้นไป
4. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบภาคปฏิบัติ (วันที่ 29 เมษายน 2564)
4.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
4.2 แฟ้มสะสมผลงานและรางวัลจากทักษะด้านที่สมัคร
4.3 อุปกรณ์ประกอบการสอบ ดังนี้
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้านนาฏศิลป์ เช่น ผ้านุ่งโจงกระเบน, เพลงประกอบการแสดง (ถ้ามี)
- เครื่องดนตรีของตนเอง (ถ้ามี)
- อุปกรณ์ศิลปะของตนเอง เช่น สี พู่กัน จานสี หรืออุปกรณ์อื่นๆสาหรับใช้สอบ (ถ้ามี)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตัวอย่างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
4.4 ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการสอบหรือนอกเหนือจากที่แจ้งไว้เข้าห้องสอบ
4.5 การแต่งกาย ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อยมาลงทะเบียนตามกาหนดเวลา
สรุปกาหนดการสอบ
รับสมัครผ่านทาง www.btmr.ac.th
วันที่ 19 – 27 เมษายน 2564
ชาระเงินค่าสมัครสอบ
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 30 เมษายน 2564
สอบภาคความรู้เพื่อเป็นข้อมูลจัดห้องเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
*หมายเหตุ

1) นักเรียนที่สอบผ่านภาคปฏิบัติ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมายืนยันสิทธิ์เข้าสอบ หากไม่
เข้าสอบภาคความรู้ จะถือว่าสละสิทธิ์
2) นักเรียนต้องทาสัญญาการทากิจกรรมตลอด 3 ปีการศึกษา
(หากไม่ทากิจกรรมผู้ปกครองต้องหาสถานศึกษาใหม่)
3) นั ก เรี ย นที่ ส อบไม่ ผ่ า นภาคปฏิบัติ สามารถพิ ม พ์ บั ต รประจาตั ว ผู้ เ ข้ า สอบ เพื่ อ เข้ า สอบ
ประเภทสอบคัดเลือกห้องทั่วไปได้เลย ไม่ต้องสมัครสอบใหม่
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. แผนการเรียนและจานวนที่รับสมัคร
o แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับจานวน 2 คน
o แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
รับจานวน 2 คน
o แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาจีน)
รับจานวน 2 คน
o แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาไทย – สังคมศึกษา)
รับจานวน 2 คน
*กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ สามารถเข้าสอบประเภทสอบคัดเลือกนักเรียน
ทั่วไปแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.2 มีความสามารถหรือได้รับรางวัลจากทักษะด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ด้านดนตรีไทย / ดนตรีสากล
2) ด้านนาฏศิลป์ไทย / นาฏศิลป์สากล
3) ด้านศิลปะ
4) ด้านคอมพิวเตอร์
2.3 ไม่จากัดอายุและเพศ
2.4 เป็นโสด
2.5 มีสัญชาติไทย
2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.7 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 – 27 เมษายน 2564
ตรวจสอบข้อมูลของชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน เลขบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆให้
ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
3.2 นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 100 บาท ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2564
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
3.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ทาง www.btmr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน
2564 เป็นต้นไป
4. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบภาคปฏิบัติ (วันที่ 29 เมษายน 2564)
4.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
4.2 แฟ้มสะสมผลงานและรางวัลจากทักษะด้านที่สมัคร
4.3 อุปกรณ์ประกอบการสอบ ดังนี้
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- อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้านนาฏศิลป์ เช่น ผ้านุ่งโจงกระเบน, เพลงประกอบการแสดง (ถ้ามี)
- เครื่องดนตรีของตนเอง (ถ้ามี)
- อุปกรณ์ศิลปะของตนเอง เช่น สี พู่กัน จานสี หรืออุปกรณ์อื่นๆสาหรับใช้สอบ (ถ้ามี)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตัวอย่างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
4.4 ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการสอบหรือนอกเหนือจากที่แจ้งไว้เข้าห้องสอบ
4.5 การแต่งกาย ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อยมาลงทะเบียนตามกาหนดเวลา
สรุปกาหนดการสอบ
รับสมัครผ่านทาง www.btmr.ac.th
วันที่ 19 – 27 เมษายน 2564
ชาระเงินค่าสมัครสอบ
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2564
สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 30 เมษายน 2564
สอบภาคความรู้เพื่อเป็นข้อมูลจัดห้องเรียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
*หมายเหตุ

1) นักเรียนที่สอบผ่านภาคปฏิบัติ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมายืนยันสิทธิ์เข้าสอบ หากไม่เข้า
สอบภาคความรู้ จะถือว่าสละสิทธิ์
2) นักเรียนต้องทาสัญญาการทากิจกรรมตลอด 3 ปีการศึกษา
(หากไม่ทากิจกรรมผู้ปกครองต้องหาสถานศึกษาใหม่)
3) นักเรียนที่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ สามารถพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อเข้าสอบประเภท
สอบคัดเลือกห้องทั่วไปได้เลย ไม่ต้องสมัครสอบใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสมหมาย เชื่อมใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

