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การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 

นักเรียนสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนสำรอง 

 

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว 

        วันจันทร ์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00น. – 11.30น.  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนกัเรียน 

1. ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว  ตามวันและเวลาการรายงานตัวและมอบตัว 

    ที่กำหนดพร้อมแนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัว รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  

    ถูกต้อง โดยศึกษารายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ทาง website โรงเรียน http://promma.ac.th 

2. รายงานตัวและมอบตัว ณ ห้องทะเบียนและวัดผล 

3. วัดขนาดชุดพลศึกษาและกีฬาสี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. วัดชุดเคร่ืองแบบนักเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

5. ซื้อกระเป๋าและอุปกรณ์ต่างๆ ณ หน้าอาคารประชาสัมพันธ์ 

6. จำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ต่างๆ ณ โถงอาคาร 9 

7. รับหนังสือแบบเรียน ณ โดมข้างห้องสมุดโรงเรียน 

8. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเท่านั้น  

    มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ ์

 
 
 
 
 
 
 

http://promma.ac.th/


 
 
เอกสารทีต่้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน 
1. บัตรประจำตัวประชาชน  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับจริง ต้องระบุชุดที่ เลขท่ี วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน  

    และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบบัและรับรองสำเนาถูกต้อง  

3. รูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 

4. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับและรับรองสำเนาถูกต้อง 

5. ทะเบียนบา้นบิดาฉบบัจริง (บิดาผู้ให้กำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 

6. ทะเบียนบา้นมารดาฉบับจริง (มารดาผู้ให้กำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบบั และรบัรองสำเนาถูกต้อง 

7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 

              7.1 กรณีบิดาหรือมารดาแยกทางกันหรืออย่าร้าง หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน นักเรียนไม่สามารถขอเอกสารฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งได้  ให้ใช้สูตบิัตรแทน   เพื่อตรวจสอบชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดตามที่ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ของ

นักเรียน ทั้งคำนำหนา้ ชื่อและชือ่สกุลของบิดาและมารดา 

              7.2 กรณีที่นักเรียน หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

              7.3 กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

8. กรณีที่นักเรียน หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ ให้แนบหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 

9. กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 

10. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน  5,230 บาท 

12. นักเรียนแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน และผูป้กครองโดยชอบธรรมทำหลักฐานการมอบตัวกับโรงเรียน 

 

หมายเหตุ : 1. การมอบตัว ถ้าตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ พบว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศ  

                 ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

    2. การมารายงานตัวและมอบตัว ให้นักเรียน 1 คนพร้อมผู ้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหรือ 

หน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรอง  ประตูหน้าโรงเรียน  ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  

              3. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและเตรียมเงินให้พอดีตามจำนวน    

    4. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าบริเวณโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก 



 
 

 

 
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กำหนดการมอบตัวนักเรียน  ห้องเรียนปกติ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563  วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-11.30น. (ภาคเช้า) 
 

ลำดับที ่ สถานที่มอบตัว ประเภทนักเรียน จำนวนนักเรียนที่มอบตัว หมายเหต ุ

ลำดับที่ 1-10 ห้องทะเบียนและวดัผล นักเรียนสำรอง   10  
 

ขั้นตอนการมอบตัวสำหรับผู้ปกครอง  
1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัว ณ ห้องทะเบียนและวัดผล  
2. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน (หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2) พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้

เรียบร้อย โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี ้
 1.  ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 
2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)  ฉบับจริง   ต้องระบชุุดที่ เลขที่ วันที่อนุมัติการจบ  

               วันที่ออกจากโรงเรียน และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 
              (ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตร : ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่สามารถมอบตัวได้) 

3. ทะเบียนบา้นนักเรียนฉบบัจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับและรับรองสำเนาถูกต้อง 
4. ทะเบียนบา้นบิดาฉบบัจริง (บิดาผู้ให้กำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกตอ้ง 

  5. ทะเบียนบา้นมารดาฉบับจริง (มารดาผู้ใหก้ำเนิด)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 
           6. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 
              6.1 กรณีบิดาหรือมารดาแยกทางกันหรืออย่าร้าง หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน นักเรียนไม่สามารถขอ 
          เอกสาร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ใช้สูติบัตรแทน   เพื่อตรวจสอบชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดตามที่ปรากฏ 
          ในระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ของนักเรียน ทั้งคำนำหน้า ชื่อและชื่อสกุลของบิดาและมารดา 

                          6.2 กรณีที่นักเรียน หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                          6.3 กรณีที่บิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พร้อมรับรอง  
                               สำเนาถูกต้อง 
                       7. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ใน
การดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเรียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
ต่อไป ทั้งนี้ถ้าผู้ปกครองท่านใด มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียนระหว่างที่งานทะเบียนและวัดผลกำลังดำเนินการ สามารถ
ติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 

     โดยให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
           เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว (หน้าที่1 และหน้าที่ 2)  พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับดังที่กล่าวมา
ข้างต้นและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน    

เอกสารสำหรับผู้ปกครอง 


