
 
1. การด าเนินหลังจากการสอบคัดเลือก 

1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประกาศผล   วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
** ประกาศผล ผ่าน www.rd.ac.th  เพจ Facebook คณะกรรมการนักเรยีนโรงเรียนราชด าร,ิเพจโรงเรียนราชด าร ิ
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศผล   วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
** ประกาศผล ผ่าน www.rd.ac.th  เพจ Facebook คณะกรรมการนักเรยีนโรงเรียนราชด าร,ิเพจโรงเรียนราชด าร ิ
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 14 มิถุนายน 2563 

2. เอกสารทีต่้องเตรียมในวันรายงานตัวและมอบตัว 
2.1 ผู้ปกครองและนักเรียนจัดเตรียมเอกสาร ก่อนมารายงานตัวและมอบตัวใส่ซองสีน้ าตาล เขียนข้อมูล

หน้าซองน้ าตาล ตามรายละเอียดดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

2.2 จัดเรียงเอกสารใส่ซองสีน้ าตาลตามรายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่ส าเร็จการศึกษา (ตัวจริงและส าเนา 1 ฉบับ) 
2.2.2 ทะเบียนบ้านของนักเรียน ( ตัวจริงและส าเนา 1 ฉบับ) 
2.2.3 ทะเบียนบ้านของบิด ามารดา หรือผู้ปกครอง ( ตัวจริงและส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ) 
2.2.4 สูติบัตรของนักเรียน ( ตัวจริงและส าเนา 1 ฉบับ)  
2.2.5 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (จ านวน 3 รูป) 
2.2.6 รูปถ่ายผู้ปกครอง จ านวน ๒ คน คนละ ๒ รูป (ตัดให้ได้ขนาดประมาณ ๑ นิ้ว) 
 หมายเหตุ ส าเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.3 เม่ือเตรียมเอกสารใส่ซองน้ าตาลเรียบร้อยแล้ว ให้น ามาในวันรายงานตัวและมอบตัว ตามที่
โรงเรียนก าหนด และน ามายื่นให้กับคณะกรรมการรับรายงานตัว บริเวณโดมเพ่ือตรวจสอบ
เอกสาร  เอกสารครบถ้วนตามที่โรงเรียนก าหนดผู้ปกครองจะได้รับบัตรคิวและใบมอบตัว  
เพื่อรับมอบตัวนักเรียนที่ห้องเรียน  
 

ขั้นตอนการด าเนินการหลงัจากการสอบคดัเลือก 

โรงเรียนราชด าริ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 



2.4 การมอบตัวนักเรียน เมื่อผู้ปกครองและนักเรียนได้รับบัตรคิวและใบมอบตัว เรียบร้อยแล้ว  
ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบมอบตัวบริเวณโดม และจัดเรียงเอกสารใส่ซองน้ าตาล เพ่ือน าไปมอบ
ตัวกับคณะกรรมการมอบตัวตามห้องเรียน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 ใบมอบตัว  
2.4.2 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่ส าเร็จการศึกษา (ตัวจริงและส าเนา 1 ฉบับ) 
2.4.3 ทะเบียนบ้านของนักเรียน ( ตัวจริงและส าเนา 1 ฉบับ) 
2.4.4 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ( ตัวจริงและส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ) 
2.4.5 สูติบัตรของนักเรียน ( ตัวจริงและส าเนา 1 ฉบับ)  
2.4.6 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (จ านวน 3 รูป) 
2.4.7 รูปถ่ายผู้ปกครอง จ านวน ๒ คน คนละ ๒ รูป (ตัดให้ได้ขนาดประมาณ ๑ นิ้ว) 
 หมายเหตุ ส าเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.5 การช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชด าริระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ( ม.1/2-ม.1/12 และ ม.4/2-ม.4/8 ) 
เมื่อยื่นเอกสารมอบตัวเสร็จเรียบแล้ว ช าระเงินบ ารุงการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ 
      2.5.1 เงินบ ารุงการศึกษา     จ านวน 2,650 บาท 

2.5.2 เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชด าริ  จ านวน 1,150 บาท 
                                                 รวม จ านวน 3,8oo บาท 

หมายเหตุ  1) เมื่อช าระเงินบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วถือเป็นการเสร็จสิ้นการรับรายงานตัวและมอบตัว  
               2) ส าหรับห้องเรียนพิเศษ MEP (ม.1/1 และ ม.4/1) ช าระเงินบ ารุงการศึกษาตามรายละเอียดที่ก าหนด 

2.6 การจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในวันรายงานตัวและมอบตัว 
2.6.1 สมุดเรียน (จ าหน่ายบริเวณหน้าหอประชุมสุพรรณิการ์ ประตู 1) 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 210 บาท 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 230 บาท 
2.6.2 เครื่องแบบนักเรียน (จ าหน่ายบริเวณหน้าหอประชุมสุพรรณิการ์ ประตู 2) 
 เสื้อพละ    ราคา 250 บาท 
 กางเกงพละ   ราคา 250 บาท  
 กระเป๋า    ราคา 250 บาท 
 ถุงเท้า    คู่ละ 20 บาท 

รองเท้านักเรียน   ราคาตามขนาดไซส์ 
ชุดนักเรียน   ราคาตามขนาดไซส์ (จ าหน่ายบริเวณหน้าห้องพละ) 
 

หมายเหตุ  1) ทางโรงเรียนจะแจกค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
ในวันประชุมผู้ปกครอง  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน     450 บาท 
                                   ค่าอุปกรณ์การเรียน    จ านวน   210 บาท 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน     500 บาท 
                                   ค่าอุปกรณ์การเรียน    จ านวน    230 บาท 

2) ให้ผู้ปกครองน าใบเสร็จค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมอบให้นักเรียนส่งคืนคุณครูที่ปรึกษา 


