
 
 

การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (นักเรียนเดิม)  
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   

ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข 
 

1. แผนการเรยีนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร ์
2.  แผนการเรยีนศลิป์ - คำนวณ 
3.  แผนการเรยีนภาษาต่างประเทศ 
4.  แผนการเรยีนทั่วไป 
  

กำหนดการมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 
1. ประชุมผู้ปกครองก่อนการมอบตัว  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

    เวลา 08.30น. ภาคเช้า และเวลา 13.00น. ภาคบ่าย 

     2. กำหนดการมอบตัว จำนวน  2 ช่วงเวลา เพื ่อลดความแออัด  โดยยึดหลัก Social Distancing   

         ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

         ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข  

2.1 ภาคเช้า   เวลา 08.30น. - 11.30น.  

         2.2 ภาคบ่าย  เวลา 13.00น. - 16.00น. 

 

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติมอบตัวนักเรียน 

1. ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อกลุ่มมอบตัว  วันและเวลาที่มอบตัว พร้อมแนวปฏิบัติในการมอบตัว 

    รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามรายละเอยีด 

    และกำหนดการต่างๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th เป็นลำดับต่อไป              

2. ประชุมผู้ปกครองก่อนการมอบตัว  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

3. มอบตัวตามห้องที่กำหนด  

4. วัดขนาดเส้ือกีฬาสี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

5. วัดชุดเคร่ืองแบบนักเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6. จำหน่ายกระเป๋าเป้ สมุดและอุปกรณ์ต่างๆ ณ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

7. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมามอบตัว ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ ์
 
เอกสารทีต่้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1    ฉบับการจบหลักสูตร   ต้องระบุชุดที่  เลขที่  วันที่อนุมัติการจบ วันที่ออกจากโรงเรียน  
   และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกันพร้อมลงลายมือชื่อ 
   รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

3. ทะเบียนบ้านบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

4. ทะเบียนบ้านมารดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ 

5. สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

6. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู ้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื ่อใช้ใน  

    การดำเนินการบันทึกประวัติทะเบียนนักเร ียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำคืนกับนักเร ียน 

    ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้หากผู้ปกครองท่านใด  มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียน ระหว่างที่งานทะเบียน 

    และวัดผลกำลังดำเนินการ  สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 

7. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 

    7.1 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ   

         รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

    7.2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงยศบิดาหรือมารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ 

         รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

         ทั ้งนี้  ก ่อนการมอบตัว ให้ผ ู ้ปกครองแยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน   

   เพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน หลักฐานฉบับตัวจริง เมื่อตรวจสอบแล้ว    

   ส่งคืนผู้ปกครอง 

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


 

8. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป 

9. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม  

10. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทำหลักฐานการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียน 

11. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา  จำนวน  5,050  บาท 
12. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯ เพ่ือดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ   จำนวน  4,000 บาท  
    (เฉพาะแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ) 
 
หมายเหตุ  1. การมอบตัว  ถ ้าตรวจสอบหล ักฐานต ่างๆ พบว ่า  ไม ่ตรงตามค ุณสมบัต ิท ี ่กำหนดตามประกาศ  
                  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียน 
                  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

     2. การมอบตัว ให้น ักเร ียน 1 คนพร้อมผู ้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหร ือหน้ากากผ้า  
                   ผ ่านจ ุดค ัดกรอง  ประต ูหน ้าโรงเร ียน ตามมาตรการการป ้องก ันการแพร ่ระบาดของโรคต ิดต่อ  
                   เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาพักคอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประชุมผู้ปกครอง  
                   ร ับฟ ั งคำช ี ้ แจง ระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิต ่ างๆ ท ี ่ ควรทราบและข ั ้นตอนการ รายงานต ัวและมอบตั ว  
                   เวลา 08.30น. ภาคเช้า และเวลา 13.00น. ภาคบ่าย 
               3. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และเตรียมเงินให้พอดีตามจำนวน    

     4. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าบริเวณโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก 

 


