โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ขั้นตอนการกรอกทะเบียนประวัติเพื่อมอบตัว ม.4
1. กรอกทะเบียนประวัติที่เว็บไซต์ www.nj.ac.th วันที่ 6 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น – 8 เม.ย.62
โดยใช้
โปรแกรม (Internet Explorer) เท่านั้น โดยคลิกที่ กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ม.4
จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้

2. คลิกรายการ กรอกประวัติเพื่อมอบตัว

3. เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูลดังนี้
1. ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
2. คลิกค้นหาข้อมูล
4. คลิก รายการค้นหาข้อมูล จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการของนักเรียน โดยให้คลิกที่รายการ กรอกประวัติ
2562

6. คลิกรายการ กรอกประวัติ จะปรากฏหน้าจอดังนี้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม ดาเนินการต่อไป

7. เมื่อคลิกปุ่ม ดาเนินการต่อไป จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้กรอกข้อมูลนักเรียนดังนี้

โดยช่องสีชมพูเป็นข้อมูลที่นักเรียนต้องกรอกให้ครบ
โดยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียน) มีรายการให้กรอกข้อมูลดังนี้
1. คานาหน้าชื่อ ==> นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
12. หมู่เลือด
2. พิมพ์ชื่อให้ชัดเจน
13. น้าหนักโดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
3. นามสกุล
14. ส่วนสูง โดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
4. ชื่อเล่น
15. มีพี่กี่คน
5. วันเกิด โดยเลือกจากปฏิทินที่กาหนดมาให้ถูกต้อง
16. มีน้องกี่คน
6. จังหวัดที่เกิด
17. เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ของครอบครัว
7. อาเภอ/เขตที่เกิด
18. มีพี่น้องเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกี่คน
8. ตาบล/แขวงที่เกิด
19. ความสามารถพิเศษ
9. เชื้อชาติ
20. โรคประจาตัว ถ้ามีควรระบุ
10. สัญชาติ
21. ความพิการ ถ้าไม่มีให้เลือกรายการ ไม่พิการ
11. ศาสนา
22. Email : กรอก Email ของนักเรียน
จากนั้นคลิกไปขั้นตอนที่ 2

8. เมื่อคลิกไปขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏหน้าจอดังนี้

โดยในขั้นตอนที่ 2 มีรายการให้กรอกข้อมูลดังนี้
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนอยู่
1. รหัสประจาบ้าน โดยจะอยู่หน้าแรกของทะเบียนบ้าน
2. บ้านเลขที่ และหมู่
3. ซอย
4. ถนน
5. จังหวัด
6. เขต/อาเภอ
7. แขวง/ตาบล
8. รหัสไปรษณีย์
9. โทรศัพท์บ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน
10. เลือกว่าที่อยู่ปัจจุบันคือที่อยู่ใหม่หรือตามสาเนา
ทะเบียนบ้านถ้าใช้ตามสาเนาทะเบียนบ้านให้เลือก
รายการต่อไปคือ
11. ลักษณะที่พัก
12.โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน
13. โทรศัพท์เพื่อนบ้านใกล้เคียง
แต่ถ้าเลือกที่อยู่ปัจจุบัน ต้องกรอกข้อมูลดังนี้
- ลักษณะที่พัก
- รหัสประจาบ้าน
- เลขที่ หมู่ ซอย ถนน
- จังหวัด เขต/อาเภอ แขวง/ตาบล
- รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน
- โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน โทรศัพท์เพื่อนบ้าน
จากนั้นคลิก ไปขั้นตอนที่ 3

เมื่อคลิกปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 3 จะปรากฏหน้าจอดังนี้

โดยในขั้นตอนที่ 3 (สถานศึกษาเดิม) มีรายการให้กรอกข้อมูลดังนี้
1. สถานศึกษาที่นักเรียนจบการศึกษา
2. จังหวัด ที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่
3. เขต/อาเภอ ที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่
4. แขวง/ตาบล ที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่
5. สังกัดของสถานศึกษา ว่าเป็นของรัฐบาล หรือ เอกชน
6. วันที่จบการศึกษา โดยเลือกจากปฏิทินให้ถูกต้อง

7. พ.ศ. ที่จบการศึกษา
8. ระดับการศึกษา
9. ชุดที่ (ดูข้อมูลจาก ปพ.1)
10. เลขที่ (ดูข้อมูลจาก ปพ.1)
11. ผลการเรียน สอบได้จานวนหน่วยการเรียน
(ถ้าใน ปพ.1 ไม่มี ให้ใส่ -)
12. คะแนนเฉลี่ยสะสม
จากนั้นคลิก ไปขั้นตอนที่ 4

9. เมื่อคลิกปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 4 จะปรากฏหน้าจอดังนี้

โดยในขั้นตอนที่ 4 (ข้อมูลมารดา) มีรายการให้กรอกข้อมูลดังนี้
1. ชื่อมารดา (ตามทะเบียนบ้าน)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบันของมารดา
2. นามสกุล (ตามทะเบียนบ้าน)
3. เลขประชาชน 13 หลัก
ถ้าที่อยูเ่ ดียวกับนักเรี ยนให้คลิกที่
4. สถานภาพมารดา
5. อายุ (ถ้ามารดาถึงแก่กรรม ให้ใส่ 0)
จะปรากฏหน้าจอดังนี้
6. หมู่เลือด
7. เชื้อชาติ
8. สัญชาติ
9. ศาสนา
10. ระดับการศึกษา
11. E-mail
คลิกที่ กลับไปส่ วนที่ 4/8 เพื่อกรอกข้อมูลในส่ วนต่อไป

กรณีที่อยู่ปัจจุบันมารดาไม่ใช่ที่เดียวกับนักเรียน
ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
12. เลขที่ หมู่
13. ซอย
14. ถนน
15. จังหวัด
16. เขต/อาเภอ
17. แขวง/ตาบล
18. รหัสไปรษณีย์
19. โทรศัพท์บ้าน
20. โทรศัพท์มือถือ

ที่ตั้งสถานที่ทางานของมารดา
19. อาชีพ
20. ตาแหน่ง
21. รายได้ต่อเดือน
22. ชื่อ/ที่ตั้ง ที่ทางาน
23. โทรศัพท์ที่ทางาน
คลิกไป ขั้นตอนที่ 5

10. เมื่อคลิกปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏหน้าจอดังนี้ โดยในขั้นตอนที่ 5 (ข้อมูลบิดา) มีรายการให้กรอกข้อมูล
เช่นเดียวกับของมารดา เมื่อกรอกข้อมูลบิดาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ไปขั้นตอนที่ 6

โดยในขั้นตอนที่ 6 (ข้อมูลผู้ปกครอง)
ชื่อผู้ปกครองที่กรอก จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มาในวันมอบตัว และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียน
1. กรณีมารดาเป็นผู้ปกครอง ให้คลิก มารดา = ผู้ปกครอง
2. กรณีบิดาเป็นผู้ปกครอง ให้คลิก บิดา = ผู้ปกครอง
กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้กรอกข้อมูลดังนี้
3. ชื่อผู้ปกครอง
4. นามสกุล
5. เลขประชาชน 13 หลัก
6. ความสัมพันธ์
7. หมู่เลือด
8. สถานภาพ
9. อายุ
10. ศาสนา
11. ระดับการศึกษาผู้ปกครอง
12. E-mail

ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง
13. เลขที่ หมู่
14. ซอย
15. ถนน
16. จังหวัด
17. เขต/อาเภอ
18. แขวง/ตาบล
19. รหัสไปรษณีย์
20. โทรศัพท์บ้าน
21. โทรศัพท์มือถือ

ที่ตั้งสถานที่ทางานของผู้ปกครอง
20. อาชีพ
21. ตาแหน่ง
22. รายได้ต่อเดือน
23. ชื่อ/ที่ตั้ง ที่ทางาน
24. โทรศัพท์ที่ทางาน
เมื่อกรอกเรียบร้อย คลิกไป ขั้นตอนที่ 7

11. เมื่อคลิกปุ่ม ไปขั้นตอน 7 จะปรากฏหน้าจอดังนี้
โดยในขั้นตอนที่ 7 (ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลครอบครัว) มีรายการให้กรอกข้อมูลดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้ครบทุกช่อง
1. บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
2. งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบทาในเวลาว่าง
3. การทางานหารายได้พิเศษ
4. การเดินทางมาโรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายได้รับรายวันในการมาโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ระยะทางจากบ้านมาถึงโรงเรียน

ข้อมูลครอบครัว
8. รายได้ครอบครัวต่อปี
9. ลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย
10.สถานภาพของบิดา มารดา
11. สถานภาพเศรษฐกิจ
12.ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
13.สิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ/ไม่มสี ิทธิ
14.สมาชิกในครอบครัวที่รักและไว้ใจ
15. จานวนพี่น้องต่างมารดา
16. จานวนพี่น้องต่างมารดา
กรอกเรียบร้อย คลิกปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 8

12. เมื่อคลิกปุ่ม ไปขั้นตอน 8 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลภาษาอังกฤษดังนี้

1. ชื่อ
2. นามสกุล
3. ที่อยู่
4. วัน/เดือน/ปี เกิด
5. ชื่อผู้ปกครองที่มามอบตัว
6. โรงเรียนที่จบการศึกษา
15. เมื่อคลิกไปขั้นตอนสุดท้าย จะปรากฏหน้าจอดังนี้

ถ้าต้องการแก้ไขประวัติในการมอบตัว ให้คลิกที่ กลับไปแก้ไขประวัติโดยสามารถแก้ได้ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2562
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการดังนี้
1. ดูรายละเอียดการพิมพ์
2. พิมพ์ใบมอบตัว (ใช้กระดาษเพียง 1 ใบ พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

หลักฐานที่ใช้การมอบตัว
ใบมอบตัวที่พิมพ์มา 1 แผ่น (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
สาเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน ผู้ปกครอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด (พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง)
หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญให้ใช้ สูติบัตร แทน (สาเนา พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง)
สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง)
สาเนาหลักฐาน การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า (พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง)
ใบแจ้งผลหมู่เลือด (ต้องมีหลักฐานยืนยัน )
รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป ทรงผมถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนมัธยม
วัดหนองจอก (ร้านถ่ายรูปมีให้ใส่)
ถ้านักเรียน ผู้ปกครอง บิดา มารดา มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องมีสาเนาเอกสารแนบประกอบ (พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง)
วันมามอบตัว นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกและทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนได้ ต้องเป็นบิดา มารดา
หากไม่ใช่บิดาหรือมารดา ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียนเท่านั้น
และต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
โดยผู้ปกครองที่มาวันมอบตัวต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ปกครอง
ที่นักเรียนกรอกไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต

