
 
 

การมอบตัวนักเรียนสำรอง ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข 
 
      1. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (SMART Class Project) 

           นักเรียนสำรอง อันดับ 1 

           นักเรียนสำรอง อันดับ 2 

      2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

          (English Math and Science : EMS)    

นักเรียนสำรอง อันดับ 1 

         นักเรียนสำรอง อันดับ 2 

นักเรียนสำรอง อันดับ 3 

 

กำหนดการมอบตัว  

  วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30น. - 12.00น. 

 
คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
 

กลุ่มที่ 
คณะกรรมการมอบตัว  

ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม 
ชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 
รวบรวมหลักฐานเรียงตามรายชื่อ 

เพ่ือส่งงานทะเบียนและวัดผล  
ตรวจหลักฐาน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 

1 นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง นางทิพย์ภาพร  บันลือทรัพย ์ นางสาวกนกวลัย   เพลินจิตต ์ นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน 
1. ผ ู ้ปกครองและนักเร ียนตรวจสอบรายชื ่อ การมอบตัว พร ้อมแนวปฏิบ ัติ ในการมอบตัว รวมถึง 

   การจ ัดเตร ียมเอกสารต่างๆ ให ้ครบถ้วน ถ ูกต้ อง โดยศึกษารายละเอ ียดและกำหนดการต่างๆ  

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

2. ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการมอบตัว ณ โถงอาคาร 9  

3. รับกระเป๋าเป้ ณ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. จำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ต่างๆ  ณ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

5. 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 
8. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป 
9. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
10. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทำหลักฐานการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียน 
11. ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา  จำนวน  5,330  บาท 
12. เงินสนับสนุนนักเรียนโครงการฯเพ่ือดำเนินกิจกรรมเสริมศักยภาพ    จำนวน  6,000  บาท 
 

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


ขั้นตอนการมอบตัวสำหรับผู้ปกครอง  
1. ผู้ปกครองรับเอกสารใบมอบตัวจากผู้ประสานงานประจำกลุ่ม ณ โถงอาคาร 9 

2. ผู้ประสานงานประจำกลุ่มชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว   พร้อมวิธีการกรอกใบมอบตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน (หน้า1-2) 

3. ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัวพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการมอบตัวให้เรียบร้อย และนำมาให้ผู ้ประสานงานประจำกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนไปมอบตัว โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้ 

1.  ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน หน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (โรงเรียนเดิม) 

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

                และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกันพร้อม 

                ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

      (กรณีนักเรียนยังไม่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเรียนเดิม     

ซึ่งเป็นเอกสารในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนห้องโครงการฯ เกี่ยวกับระดับผลการเรียนและการจบหลักสูตร

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ให้นำส่งหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ฉบับการจบหลักสูตรจากโรงเรียนเดิม   

และการตรวจสอบคุณสมบัต ิการเป็นนักเร ียนห้องโครงการพิเศษ  ในวันจ ันทร ์ ท ี ่  4 เมษายน พ.ศ. 2565  

เวลา 08.30น.- 12.00น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร  

ข้อที ่ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู ้สมัคร ถูกต้อง ครบถ้วน หากขาดคุณสมบัติ ที ่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ ์การเรียนใน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียน 

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

            3. ทะเบียนบา้นนักเรียน ฉบบัตัวจริง และสำเนาที่ถา่ยเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

            4. ทะเบียนบา้นบิดา ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบบั 

            5. ทะเบียนบา้นมารดา ฉบบัตัวจริง และสำเนาที่ถา่ยเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบบั 

            6. สูติบัตร ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถา่ยเอกสาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบบั  

            7. บัตรประชาชนนักเรียน โรงเรียนขออนุญาตผู้ปกครองทุกท่าน เก็บบัตรประชาชนของนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ใน 

    การดำเน ินการบ ันท ึกประว ัต ิทะเบ ียนน ักเร ียน ในระบบโปรแกรม Secondary'56++ และจะนำค ืนก ับน ักเร ียน 

    ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี ้หากผู้ปกครองท่านใด  มีเหตุจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนักเรียน ระหว่างที่งานทะเบียน  

    และวัดผลกำลังดำเนินการ  สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล 

             8. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 

                8.1 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาถ่ายเอกสารพร้อม 

                     ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

                8.2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงยศบิดาหรือมารดา (ถ้าเปลี่ยน) ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารพร้อม 

                      ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  

            โดยให้แยกเอกสารฉบับจริงและเอกสารฉบับสำเนาทุกประเภทออกจากกัน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 

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


 

                  เมื ่อผู ้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัว (หน้าที ่1 และหน้าที ่ 2)   พร้อมจัดเตรียมเอกสารเรียงตามลำดับ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น และให้ผู ้ประสานงานประจำกลุ ่มตรวจสอบความถูกต้องเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว   ผู ้ปกครองและนักเรียน  

จึงดำเนินการมอบตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

  โต๊ะที่ 1 การตรวจสอบหลักฐานและใบมอบตัว  ให้เป็นไปตามคณุสมบัติและตามเกณฑ์ที่กำหนด 

  โต๊ะที่ 2 ชำระเงิน 

  โต๊ะที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงิน 

  โต๊ะที่ 4 ส่งเอกสารการมอบตัวให้ผู้ประสานงานประจำกลุ่ม รวบรวมหลักฐานการมอบตวั   

 

หมายเหตุ   1. การมารายงานตัวและมอบตัว ให้นักเรียน 1 คนพร้อมผู้ปกครอง 1 คน สวมหน้ากากอนามัยหรือ 

                   หน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรอง ประตูหน้าโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

                    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาพักคอย ณ โถงอาคาร 9  

                2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และเตรียมเงินให้พอดีตามจำนวน    

      3. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าบริเวณโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก 
 


