โรงเรียนพรตพิทยพยัต
แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
1. การเตรียมการ
**ตัวนักเรียน แต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนพรตพิทยพยัต หรือของโรงเรียนเดิม ให้ถูกต้องตามระเบียบ
**ผู้ปกครอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบิดา มารดา
2. หากไม่ใช่บิดา มารดา ต้องเป็นผู้ที่มชี ื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียนและต้องเป็นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
2. วันมอบตัว ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น.
มอบตัว
เวลา 09.00 - 11.00 น.
 นักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 7 เมษายน 2561
 นักเรียนชั้น ม.4
วันที่ 8 เมษายน 2561
3. หลักฐานเอกสาร ที่ต้องนามามอบตัว ได้แก่
3.1 เอกสารใบมอบตัว ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป (โรงเรียนเดิม)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรอกข้อมูลการมอบตัวที่ www.bangkok2.org
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรอกข้อมูลการมอบตัวที่ www.prot.ac.th
ให้เรียบร้อย แล้วมาพิมพ์ใบมอบตัวด้วยกระดาษ A4 ด้านหน้าและด้านหลัง หรือหน้าละแผ่น (ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน/ล่าง/
ซ้าย/ขวา = 0) ช่องลงชื่อผูป้ กครองต้องมาลงชื่อต่อหน้ากรรมการรับมอบตัว ส่วนช่องเลขประจาตัวให้เว้นว่างไว้ ยกเว้นเป็นนักเรียน
ระดับชัน้ ม.3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ให้ใช้เลขประจาตัวเดิม
3.2 ปพ.1: ป ระดับประถมศึกษา
พร้อมฉบับจริง พร้อมสาเนา (สาหรับนักเรียนชัน้ ม.1)
ปพ.1: บ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมฉบับจริง พร้อมสาเนา (สาหรับนักเรียนชัน้ ม.4)
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน พร้อมฉบับจริง
3.4 สูติบัตร ของนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสาเนา (เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง)
3.5 สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจน) พร้อมฉบับจริง (เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง)
ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้านของ - นักเรียน
- บิดา
- มารดา - ผู้ปกครอง
สาหรับผู้ปกครอง จาแนกได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 บิดาหรือมารดาเป็นผู้ปกครองให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านที่มชี ื่อ นักเรียน บิดา มารดาแล้วให้เขียนคาว่า “ นักเรียน ”,
“ บิดา ” หรือ “ มารดา ” กากับไว้หน้าชื่อของนักเรียน บิดา หรือมารดา ในสาเนาทะเบียนบ้านด้วย
กรณีที่ 2 ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา ผู้ปกครองต้องเกี่ยวข้องเป็นญาติกับนักเรียน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียน
บรรลุนิติภาวะและประกอบอาชีพ ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 และเพิ่มสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ปกครองโดยให้เขียนคาว่า “ ผู้ปกครอง ” กากับหน้าชื่อผูป้ กครองด้วย
 สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรอง สาเนาถูกต้อง ถ้าหากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือนาเอกสารมามอบตัว
ไม่ครบ ทางโรงเรียนจะนัดหมายให้มาส่งเอกสารเพิ่มเติม หากเอกสารไม่ครบตามนัดหมายจะถือว่า การมอบตัวนีไ้ ม่สมบูรณ์
4. การเรียงลาดับเอกสาร สาหรับเอกสารที่ใช้มอบตัว ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมเอกสารใบมอบตัว
โดยเรียงลาดับเอกสารดังนี้
1. ใบมอบตัวที่พิมพ์จากเว็บไซต์ (2 หน้ากระดาษ A4)
2. สาเนา ปพ.1 หรือใบเทียบการจบ ป.6 สาหรับนักเรียนชั้น ม.1
สาเนา ปพ.1 หรือใบเทียบการจบ ม.3 สาหรับนักเรียนชั้น ม.4
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน
4. สาเนาสูตบิ ัตร
5. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา, และผูป้ กครอง / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
ดังนั้น จึงขอความกรุณาผูป้ กครองทุกท่าน ให้เตรียมตัวและเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การมอบตัวนักเรียน
ดาเนินไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ณ ลานโดมอเนกประสงค์
เมื่อผู้ปกครองมาถึงโรงเรียนแล้วให้ดาเนินการมอบตัว ตามขั้นตอนดังนี้
1. นักเรียนถือเอกสารฉบับสาเนา รับบัตรคิวเฉพาะนักเรียนที่พิมพ์ใบมอบตัวมาเรียบร้อยแล้ว ที่งานประชาสัมพันธ์
เวลา 08.00 - 09.00 น. หากนักเรียนยังไม่ได้พิมพ์ สามารถไปจัดพิมพ์ได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3
โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนถือเอกสารหลักฐานการมอบตัวฉบับตัวจริง
2. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม เพื่อชี้แจงการมอบตัวและนโยบายจากผู้อานวยการ
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ วันที่ 8 เมษายน 2561 ณ เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์
3. นักเรียนเข้าแถวตามคิว เวลา 09.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบตัวระหว่างรอ
ผู้ปกครองประชุมเสร็จ
4. เมื่อประชุมเสร็จแล้ว เตรียมมอบตัว โดยรอฟังเรียกตามหมายเลขบัตรคิว ทีล่ านโดมอเนกประสงค์ เมื่อถึงคิวแล้วปฏิบัติดังนี้
โต๊ะที่ 1 ผู้ปกครองและนักเรียนลงชื่อมอบตัวในใบรายชื่อ / กรรมการนักเรียนเก็บบัตรคิว
โต๊ะที่ 2 ตรวจหลักฐาน (เรียงเอกสารดูด้านล่างหรือดูแนวปฏิบัติการมอบตัว)
- เมื่อตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้ไปชาระเงินและส่งเอกสารการมอบตัวให้กรรมการรับชาระเงิน
(ห้ามนาเอกสารกลับบ้าน)
- เมื่อตรวจหลักฐานแล้ว หากเอกสารไม่ครบ กรรมการจะออกใบนัดหมาย ให้นาใบนัดและเอกสารมาส่งเพิ่มเติมพร้อม
ฉบับตัวจริง ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล (ห้อง 111)
โต๊ะที่ 3 รับชาระเงินและบัตรรับสิทธิ์
- ค่าบารุงการศึกษาของทุกระดับชั้น (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 = 2,800 บาท
- บัตรรับสิทธิตามโครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล
1. เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น 450 บาท
ม.ปลาย 500 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 210 บาท
ม.ปลาย 230 บาท
- ค่าเรียนปรับพื้นฐานของ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 = 1,200 บาท
ส่งมอบหลักฐานการมอบตัวที่ตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการรับชาระเงิน (ห้ามนากลับบ้าน) 
5. เมื่อมอบตัวเสร็จแล้วให้นักเรียนใช้สิทธิ์โครงการเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์
6. ถ้าไม่มามอบตัวตาม วัน และเวลาที่โรงเรียนกาหนด หรือนัดหมาย ถือว่าท่านสละสิทธิ์
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