
 
 

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข 
 
   1. นักเรียนสำรอง ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
       ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   2. นักเรียนสำรอง ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือก 

1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
2. แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ 
3. แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ  

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว  

  วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00น. – 12.00น. 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อกลุ่มรายงานตัวและมอบตัว  พร้อมแนวปฏิบัติในการรายงานตัว 
    และมอบตัว รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยศึกษารายละเอียดและกำหนดการ 
    ต่างๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th                   
2. รายงานตัวและมอบตัว ณ โถงอาคาร 9  
3. จำหน่ายกระเป๋าเป้ สมุดและอุปกรณ์ต่างๆ ณ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
4. รับหนังสือแบบเรียน บริเวณหน้าห้องสารานุกรม 
5. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
    มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ ์
 
เอกสารทีต่้องใช้ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
1. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 

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

    และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตร : ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่สามารถมอบตัวได้) 

http://www.promma.ac.th/


3. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. ทะเบียนบ้านบิดาฉบับจริง (บิดาผู้ให้กำเนิด) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 

5. ทะเบียนบ้านมารดาฉบับจริง (มารดาผู้ให้กำเนิด) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง 

6. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 

    6.1 กรณีบิดาหรือมารดาแยกทางกันหรืออย่าร้าง หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน นักเรียนไม่สามารถขอเอกสารฝ่ายใด 

         ฝ่ายหนึ่งได้ ให้ใช้สูติบัตรแทน เพื่อตรวจสอบชื่อบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิดตามที่ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน     

         (ปพ.1) ของนักเรียน ทั้งคำนำหน้า ชื่อ และชื่อสกุลของบิดาและมารดา 

    6.2  กรณีที่นักเรียน  หรือบิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล   ให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    6.3  กรณีท่ีบิดาหรือมารดา  มีการเปลี่ยนแปลงยศ ให้แนบหลักฐานการใช้ยศบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

7. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู ้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื ่อใช้ใน  

    การดำเนินการบันทึกประวัต ิทะเบียนนักเรียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนักเร ียน 

    ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้หากผู้ปกครองท่านใด  มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียน ระหว่างที่งานทะเบียน 

    และวัดผลกำลังดำเนินการ  สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 

8. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา  จำนวน  4,950  บาท 

9. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯ เพื ่อดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ จำนวน  4 ,000 บาท (เฉพาะแผนการเรียน 

    ภาษาต่างประเทศ) 

10. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ จำนวน  4,000  บาท 

    (เฉพาะโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 

11. นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และผู้ปกครองโดยชอบธรรมทำหลักฐานการรายงานตัวและมอบตัวกับโรงเรียน 

หมายเหตุ   1. การรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนปกติ ถ้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ พบว่า ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่  

                  กำหนด ตามประกาศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องถูกตัดสิทธิ์ 

                  จากการเป็นนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

                2. การรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ถ้าตรวจสอบหลักฐาน พบว่าไม่ตรง 

                   ตามคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร  

                    ข้อที่ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  

                   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

     3. การมารายงานตัวและมอบตัว ให้นักเรียน 1 คนพร้อมผู ้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหรือ 

                  หน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรอง ประตูหน้าโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

                   เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาพักคอย ณ โถงอาคาร 9  

               4. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และเตรียมเงินให้พอดีตามจำนวน    

     5. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าบริเวณโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
14 40169 เด็กหญิง ภทรพรรณ  บัววรรณ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ห้องโครงการ
15 40186 นางสาว อรกานต์  ดอกพรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

16 40236 เด็กหญิง อรนลิน  อินทร์จันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

17 40247 นาย ศิริภูมิ  คงม่ัน บางสะพานวิทยา
18 40272 นาย ศุภณัฐ  ตรีผอง หัวหินวิทยาลัย
19 40093 นางสาว สิรินดา  เฉยราษฎร์ ปริยัติรังสรรค์
20 40289 นางสาว ฟ้าใส  กองเพชร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

1 80151 นางสาว ญาดา  ศรีนวล อรุณประดิษฐ แผน2 สอบคัดเลือก

2 80154 นาย พีรชัช  สิริทัตสุนทร กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

3 80153 นาย กนก  เน่ืองนุสนธ์ิ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

ช่ือ - สกุล

นักเรียนส ำรอง แผนกำรเรียนท่ี 2 ศิลป์ - ค ำนวณ ล ำดับท่ี 1 - 3

กลุ่มท่ี 1   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  10  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน 

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
นักเรียนส ำรอง ห้องโครงกำรคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 14 - 20

วันพุธ ท่ี 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00น. - 12.00น. 

                                                  งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 80047 นางสาว จิรดา  บุญธรรม อรุณประดิษฐ แผน 1 สอบคัดเลือก
2 80056 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ  อ่ิมช่ืน สามร้อยยอดวิทยาคม
3 80021 นางสาว ศิริพร  นวมนาคะ เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)

4 80112 นางสาว ปุณยนุช  แย้มกล่่า ราษฏร์วิทยา
5 80107 เด็กหญิง ธัญรดี  ไวยค่า อรุณประดิษฐ
6 80048 นางสาว วรัชญา  แซ่แต้ วังไกลกังวล ในพระ บรม ราชูปถัมภ์ 

7 80081 นางสาว อารีรัตน์  สุขส่าราญ หนองหญ้าปล้องวิทยา
8 80118 นาย ปุญญพัฒน์  เผือกเงิน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

กลุ่มท่ี 2   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  8  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564

วันพุธ ท่ี 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00น. - 12.00น. 

ช่ือ - สกุล

นักเรียนส ำรอง แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 1 - 8

                                                  งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัว โรงเรียน ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
9 80139 นางสาว ศิริรัตน์  สีอิน บ้านแม่ประจันต์ แผน 1 สอบคัดเลือก
10 80050 นาย ภานุวิชญ์  ชมชูช่ืน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

11 80114 นาย ณภัทร์ชวินทร์  ธนานิพัทธน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12 80080 นาย โชติวัฒน์  พูลเกตุ เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

1 80194 นาย ปรเมธ  ใจเก้ือ หัวหิน แผน 3 สอบคัดเลือก
2 80185 นางสาว สุพัตรา  เจ้ียมดี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

3 80158 นางสาว พัชราภา  เพชรพูล ราษฎร์วิทยา

4 80162 นางสาว ปุณยวีร์   พุ่มฉายา คงคาราม

5 80206 นางสาว มนทกาญจน์  เปร้ียวน้อย อรุณประดิษฐ

ช่ือ - สกุล

นักเรียนส ำรอง แผนกำรเรียนท่ี 3 ภำษำต่ำงประเทศ ล ำดับท่ี 1 - 5

กลุ่มท่ี 3   จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด  9  คน  มำ............คน  ไม่มำ............คน
กำรรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน

โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2564
นักเรียนส ำรอง แผนกำรเรียนท่ี 1 คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ล ำดับท่ี 9 - 12

วันพุธ ท่ี 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00น. - 12.00น. 

                                                  งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


