
ข้ัน ตอน การ รายงาน ตัว   

ผู ผาน การ สอบ คัด เลือก เขา ศึกษา ตอ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระ ศรีนครินทร    ศรีสะเกษ     

ป การ ศึกษา   2564  

1. ดาวนโหลด เอกสาร   ( ใบ มอบตัว / แบบ เก็บ ขอ มูลฯ / การ ปฏิบัติ ตน ใน กา รอ ยู ประจำ )      

2. พิมพ เอกสาร ท่ี กำหนด   กรอก ขอมูล ลง ใน เอกสาร ให ครบ ถวน สมบูรณ    ( ใช ย่ืน ใน การ มอบตัว นักเรียน ใน วัน ที่   

2   พฤษภาคม    2564)      

3. เตรียม เอกสาร หลัก ฐาน ตางๆ   ให ครบ ถวน ดังนี้   ( ใช แนบ เอกสาร ใน ขอ    2)   

3.1    รูป ถาย นักเรียน หนา ตรง    ขนาด    1    นิ้ว ครึ่ง    จำนวน    1   ใบ   

3.2    สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน   และ   สำเนา ทะเบียน บาน ของ นักเรียน    จำนวน   5   ชุด   

3.3    สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน    และ   สำเนา ทะเบียน บาน ของ บิดา    จำนวน   5   ชุด   

3.4    สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน   และ   สำเนา ทะเบียน บาน ของ มารดา    จำนวน    5    ชุด   

3.5    สำเนา ระเบียน แสดง ผล การ เรียน   ( ปพ .1)    จำนวน    1    แผน   

( ให รับรอง สำเนา ถูก ตอง ของ เอกสาร ทุก  หนา )   

นักเรียน ประจำ ให เตรียม เอกสาร เพิ่ม เติม    ดังนี้   

1) รูป ถาย นักเรียน หนา ตรง    ขนาด   1   นิ้ว ครึ่ง    จำนวน    2    ใบ   

2) รูป ถาย ของ ผู ปกครอง    ขนาด   1   นิ้ว ครึ่ง    จำนวน    2    ใบ   

( อนุญาต ให นักเรียน มี ผู ปกครอง ที่ สามารถ รับ นักเรียน กลับ บาน ได ไม เกิน    4    คน )  

3) สำเนา ทะเบียน บาน   /   สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน ของ นักเรียน    จำนวน    1    ชุด   

4) สำเนา ทะเบียน บาน   /   สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน ของ ผู ปกครอง แตละ คน    คนละ    1   ชุด   

4.   ชำระ คา ใช จาย ของ ภาค เรียน ที่   1/2564    ดังนี้   
  

ประเภท นักเรียน    ประจำ    ไป - กลับ   

หองเรียน ปกติ    20,920    8,920   

หองเรียน   EP    41,420    29,420   

หองเรียน   MEP    31,420    19,420   

หองเรียน   MSP   และ   SMTE    25,920    13,920   



โดย สามารถ ชำระ ผาน บัญชี เงิน ราย ได สถาน ศึกษา    ธนาคาร กรุง ไทย    สาขา ศรีสะเกษ    บัญชี เลข ที่   

311-3-42999-4    ช่ือ บัญชี   เงิน ราย ได สถาน ศึกษา    และ เก็บ หลัก ฐาน การ ชำระ เงิน ใช ย่ืน ใน การ ผาน ระบบ 

รายงาน ตัว ออนไลน   

5.    ชำระ คา ชุด และ อุปกรณ   ชุด พิธีการ   และ อื่นๆ   ( ไม รวม ชุด นักเรียน และ ชุด กิจกรรม ลูก เสือ / เนตร นารี )    ดังน้ี   

1)   นักเรียน ประจำ    จำนวน    9,500    บาท   

2) นักเรียน ไป   -   กลับ    จำนวน    5,240    บาท   

โดย ชำระ ผาน บัญชี     Promptpay    นางสาว กร ประภา    สระแกว    หมายเลข    0810746355     หรือ   

สแกน จาย ผาน แอ พลิ เค ชัน ของ แตละ ธนาคาร    ตาม    QR   CODE    นี้    และ เก็บ หลัก ฐาน การ ชำระ เงิน ไว ใช ย่ืน ผาน 

ระบบ รายงาน ตัว ออนไลน   

  

  

       นักเรียน ประจำ    9,500    บาท       นักเรียน ไป   -   กลับ    5,240     บาท   

6.    รายงาน ตัว โดย การก รอก ขอมูล ชื่อ - สกุล    ระดับ ชั้น    ประเภท นักเรียน และ หองเรียน   หลัก ฐาน การ ชำระ เงิน   

สวน สูง ( ซม )    น้ำ หนัก ( กก .)   รอบ อก ( น้ิว )   รอบ เอว ( นิ้ว )   ทาง     https://forms.gle/Ji6pnoqADDi7srJi8      ภายใน 

วัน ที่    19   เมษายน    2564    เวลา    8.30   น   ถึง วัน ที่    23    เมษายน    2564    เวลา    16.30     น .   

  

  

*****    

ผู ปกครอง และ นักเรียน   มา มอบตัว   พรอม วัด ตัว ตัด ชุด พิธีการ   

ใน วัน ท่ี   2   พฤษภาคม    2564    ณ    หอ ประชุม แม ฟา หลวง    เวลา    8.30   -   12.00    น .      

พรอม นำ เอกสาร ใน ขอ ที่   2    และ   3    มา ยื่น กับ ทาง โรงเรียน      

*****   

https://forms.gle/Ji6pnoqADDi7srJi8

