
 

 

 

 
ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรมอบตัวนักเรียน (หอ้งเรียนทั่วไป) 

สิ่งท่ีต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 
เอกสำรมอบตัว 
1. ใบมอบตัว 
2. รูปถ่ายนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ป.6,ม.3) ฉบับจริงพร้อมส าเนา  1 ชุด  
4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมส าเนาอย่างละ 1 ชุด ของบุคคลต่อไปนี้  
     - นักเรียน 
     - บิดา-มารดา (ที่มีทั้งชื่อและนามสกุล) 
     - ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)  
หมำยเหตุ ถ้ำไม่มีทะเบียนบ้ำนบิดำ-มำรดำ ให้ใช้สูติบัตรนักเรียนแทน (ได้เพียง 1 คนเท่ำนั้น) หรือไปขอคัด
ส ำเนำ ณ ที่ส ำนักงำนเขต (เขตใดก็ได้) โดยแจ้งช่ือบิดำหรือมำรดำ และบอกว่ำจะน ำมำใช้มอบตัวนักเรียน 
กำรกรอกใบมอบตัว 
กรอกข้อความให้ครบทุกช่องด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน 
     - ชื่อผู้ปกครอง บิดา มารดา เขียนค าน าหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) และถ้ามียศ ให้เขียนค าเต็ม 
     - อาชีพ เขียนให้ละเอียด ท างานอะไร รับจ้างหรือค้าขายอะไร 
     - ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อท้ายใบมอบตัวต่อหน้าคุณครูที่รับมอบตัว 
หมำยเหตุ 
โรงเรียนจะไม่รับมอบตัวในกรณีต่อไปนี้ 
     1. หลักฐานต่างๆไม่พร้อม หรือไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิดของนักเรียน ชื่อ-สกุลของบิดา-มารดา  
ในใบ ปพ.1 ไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน 
     2. ผู้ปกครองยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังเป็นนักศึกษา 
     3. การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
     4. นักเรียนที่ไม่มำมอบตัวในวันเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ 
  

***ให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสำร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรมอบตวั*** 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัวในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 น. -13.00 น. 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัวในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566   เวลา 08.30 น. -13.00 น. 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เรียนปรับพื้นฐานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
- ผู้ปกครองและนักเรียนซื้อ สั่งจองชุดนักเรียน/ชุดพละ/จ าหน่ายสมุดและช าระเงินต่างๆ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่         
มามอบตัว 
 

รำยกำรช ำระเงินภำคเรียนที่ 1/2566 ม.1 ม.4 
เงินบ ารุงการศึกษา (ช าระผ่านธนาคารตามใบแจ้ง PAY-IN )  3,570 3,570 
ค่าสมัครสมาชิกและค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองฯ/ รายปี 300 300 
ค่าบริการ Application ระบบลงเวลานักเรียนและระบบช่วยเหลือนักเรียน/รายปี 200 200 

 



 

 

 

ก ำหนดกำร 
กำรรับมอบตัวนักเรียน หอ้งเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4  

ปีกำรศึกษำ 2566 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
----------------------------------------- 

 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1   

วันเสาร์ที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2566   
 08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียนรับบัตรคิว 
 09:05 น.  ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมยลนที 
 10:00 น.  มอบตัวนักเรียน 

ห้องรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ระดับชั้น ห้องมอบตัว ห้องพักคอย 

1/4 1301 คิวที่ 1-20 1302 คิวที่ 21-40 
1/5 1303 คิวที่ 1-20 1304 คิวที่ 21-40 
1/6 1307 คิวที่ 1-20 1308 คิวที่ 21-40 
1/7 1311 คิวที่ 1-20 1312 คิวที่ 21-40 
1/8 1318 คิวที่ 1-20 1319 คิวที่ 21-40 

 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 

วันอาทิตย์ที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2566   
 08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียนรับบัตรคิว 
 09:05 น.  ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมยลนที 
 10:00 น.  มอบตัวนักเรียน 

ห้องรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4  
ระดับชั้น ห้องมอบตัว ห้องพักคอย 

4/1 1301 คิวที่ 1-20 1302 คิวที่ 21-40 
4/2 1303 คิวที่ 1-20 1304 คิวที่ 21-40 
4/4 1306 คิวที่ 1-20 1305 คิวที่ 21-40 
4/5 1307 คิวที่ 1-20 1308 คิวที่ 21-40 
4/6 1311 คิวที่ 1-20 1312 คิวที่ 21-40 
4/7 1318 คิวที่ 1-20 1319 คิวที่ 21-40 
4/8 1401 คิวที่ 1-20 1402 คิวที่ 21-40 

 


