










 

 
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนใหม ่

ส าหรับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
ด้วยระบบไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ (LINE Official Account) 

เพ่ือทดแทนการติดต่อด้วยตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 ขั้นตอนท่ี 1 : การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE Application) ในการมอบตัวนักเรียนใหม่ 

  1.1 ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของตนเองบนสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต โดยการเพ่ิมเพ่ือน ด้วยวิธีการสแกน QR Code หรือด้วยวิธกีารค้นหา LINE ID ดังต่อไปนี้ 

 

 

LINE ID 
@698gauag 
(มี @ น าหน้า) 

 

   ผู้ปกครองจะพบกับไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ VC New Students 2020 หลังจากนั้น 
ให้กดปุ่มเพิ่มเพื่อน ผู้ปกครองจะได้รับข้อความทักทายแสดงการต้อนรับ 
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  1.2 ให้ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนใหม่ด้วยการส่งข้อมูล รหัสประจ าตัวสอบ พร้อมด้วย  
ชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนใหม่ท่ีผ่านการคัดเลือก ในช่องแชท ยกตัวอย่าง เช่น 63-4001 ด.ช.สมัครสอบ  
นักเรียนใหม่ เป็นต้น  
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 ขั้นตอนท่ี 2 : การช าระเงินค่าแรกเข้าเพ่ือมอบตัวนักเรียนใหม่ 

  2.1 เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนส่งข้อมูล รหัสประจ าตัวสอบ พร้อมด้วย ชื่อ - นามสกุล ของ
นักเรียนใหม่ท่ีผ่านการคัดเลือก เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ จะท าการประมวลผลข้อมูล และน าส่ง
ใบเแจ้งยอดช าระเงิน (Bill Payment) ท่ีมีข้อมูลการจับคู่รหัสประจ าตัวสอบเป็นรายบุคคล ให้แก่ผู้ปกครอง 

 

 

 

  2.2 ในการนี ้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง โปรดตอบกลับ เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ  
ด้วยการพิมพ์ข้อความในช่องแชทว่า “ได้รับแล้ว” “ได้รับใบแจ้งยอดช าระเงินแล้ว” หรือข้อความอื่นใด 
ท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลของ เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ 

  2.3 ผู้ปกครองสามารถเปิดไฟล์ใบเแจ้งยอดช าระเงินบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของตนเอง 
โดยไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษแต่อย่างใด และใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารท าการสแกน 
Barcode หรือ QR Code ในใบเแจ้งยอดช าระเงินฉบับเดียวกันนี้ เพ่ือท าการช าระเงิน 

 หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2563  
   หากด าเนินการล่าช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าทา่นสละสิทธิ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 : การจัดซื้อจัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของนักเรียนใหม่ 

  3.1 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วชิราวุธวิทยาลัย จึง
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนใหมทุ่กท่าน โปรดงดเว้นการออกจากท่ีพักอาศัย เป็นการชั่วคราว 

  3.2 ส าหรับข้อมูลและรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับชนิด ประเภท หรือคุณสมบัตเิคร่ืองแต่งกายและ
อุปกรณข์องนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รวมถึงชื่อและที่ตั้งของร้านค้าท่ีจ าหน่าย วชิราวุธวิทยาลัยจะประกาศ 
ให้ทราบในโอกาสถัดไป 
 

 ขั้นตอนท่ี 4 : การจัดเตรียมเอกสารส าหรับนักเรียนใหม่ในวันเปิดภาคเรียน 

  4.1 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนใหมทุ่กท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารส าคัญ  
เพ่ือน าส่งในวันเปิดภาคเรียน (17 พฤษภาคม 2563) ดังนี้ 

   ชุดที่ 1 เอกสารส าคัญของนักเรียนใหม่ (1 ชุด) 

   - ต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   - ส าเนาสูติบัตร 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   - ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 
   - ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

   ชุดที่ 2 เอกสารส าคัญของบิดาและมารดานักเรียนใหม่ (คนละ 1 ชุด) 

   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   - ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 
   - ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
   - ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) 

   ชุดที่ 3 เอกสารประกอบการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนใหม่ (1 ชุด) 

   - ใบส่งมอบตัวนักเรียนใหม่ 
   - ค าสัญญาของนักเรียน 
   - แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศสถานศึกษา 
   - สมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) 
   - ประวัติการเจ็บป่วยและการแพ้ยา (ถ้ามี) 

   เฉพาะเอกสารชุดท่ี 3 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่สามารถติดต่อรับได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล 
ฝ่ายวิชาการ ในวันเปิดภาคเรียน (17 พฤษภาคม 2563) 
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   เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาผู้ปกครอง โปรดจัดเตรียมเอกสารส าคัญ 
ใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  4.2 วชิราวุธวิทยาลัย ถือเอาการส่งข้อมูล รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนใหม่
ท่ีผ่านการคัดเลือก และการช าระเงินค่าแรกเข้าของนักเรียนใหม่ เป็นส าคัญ 
   การมอบตัวนักเรียนใหม่จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อการส่งข้อมูลและการช าระเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  4.3 วชิราวุธวิทยาลัย ให้บริการระบบมอบตัวนักเรียนใหม่ ส าหรับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางไลน์แอพพลิเคชั่นเท่านั้น และงดให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางอื่น  

   ท้ังนี้ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ท่ี :  

   งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ 
   โทรศัพท์ : 0 2669 4526-9 ต่อ 206 

   หรือ 

   ดร.พิพัฒน์  พรพรรณนุกูล 
   ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   โทรศัพท์ : 0 2669 4526-9 ต่อ 375, 08 1266 6949 

 

 

 

 

การมอบตัวนักเรียนใหม่ 
ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่นมีวัตถุประสงค์ 

ให้บุตรหลานของท่านหา่งไกลจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

หากผู้ปกครองท่านใดไม่ได้รับความสะดวก  
วชิราวุธวทิยาลัย ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
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