
การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น.  
 
นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในบริเวณโรงเรียน และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าโรงเรียน เพ่ือรับบัตรที่นั่งในการมอบตัว โดยนักเรียน 1 คน มีผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณสนามฟุตบอลแต่ต้องเดินกลับมาท่ีจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
“นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทุกคนทุกห้อง” เตรียมเอกสารมอบตัวที่อาคาร 4 ดังนั้น เอกสารการมอบตัวทุกอย่าง
เก็บไว้ที่นักเรียน และนักเรียนห้องเรียนปกต ิสอบคัดเลือกห้องในเวลา 09.00 – 11.00 น. โดยมีการสอบ 5 
วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
 
ผู้ปกครอง รับฟังนโยบาย และแนวปฏิบัติจากคณะผู้บริหาร พร้อมจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาที่หอประชุม
(ผู้ปกครองต้องน าบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย) 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา(ผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย) 
ห้องเรียนปกติ 2,005 บาท 
ห้องเรียน SMEP 3,505 บาท 
 
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว(นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ เอาไว้ที่นักเรียน) ได้แก่  
1. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
 2.1 บิดา  1 ฉบับ 
 2.2 มารดา 1 ฉบับ 
 2.3 ผู้ปกครอง 1 ฉบับ(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา หรือมารดา) 
3. ส าเนาแสดงการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ 
เอกสารทุกแผ่น รับรองส าเนาถูกต้อง เขียนชื่อ-นามสกุลนักเรียน ห้องที่มอบตัว เลขท่ีสมัครที่มุมบนขวาทุก
แผ่น 
หมายเหตุ : ห้องที่มอบตัว และเลขที่สมัคร ตรวจสอบได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่เพจนี้นะคะ 
 
  



การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  
 
นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในบริเวณโรงเรียน และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อรับบัตรที่นั่งในการมอบตัว โดยนักเรียน 1 คน มีผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณสนามฟุตบอลแต่ต้องเดินกลับมาท่ีจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
“นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทุกคนทุกห้อง” เตรียมเอกสารมอบตัวที่อาคาร 4 ดังนั้น เอกสารการมอบตัวทุกอย่าง
เก็บไว้ที่นักเรียน 
 
ผู้ปกครอง รับฟังนโยบาย และแนวปฏิบัติจากคณะผู้บริหาร พร้อมจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาที่หอประชุม
(ผู้ปกครองต้องน าบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย) 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา(ผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  2,005 บาท 
แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 2,205 บาท 
แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย อาชีพ 2,205 บาท 
ห้องเรียน SMEP 3,505 บาท 
 
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว(นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ เอาไว้ที่นักเรียน) ได้แก่  
1. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
 2.1 บิดา  1 ฉบับ 
 2.2 มารดา 1 ฉบับ 
 2.3 ผู้ปกครอง 1 ฉบับ(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา หรือมารดา) 
3. ส าเนาแสดงการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ 
เอกสารทุกแผ่น รับรองส าเนาถูกต้อง เขียนชื่อ-นามสกุลนักเรียน ห้องที่มอบตัว เลขท่ีสมัครที่มุมบนขวาทุก
แผ่น 
หมายเหตุ : ห้องที่มอบตัว และเลขที่สมัคร ตรวจสอบได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่เพจนี้นะคะ 
 
  



การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น.  
 
นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในบริเวณโรงเรียน และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อรับบัตรที่นั่งในการมอบตัว โดยนักเรียน 1 คน มีผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณสนามฟุตบอลแต่ต้องเดินกลับมาท่ีจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
“นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทุกคนทุกห้อง” เขียนเอกสารประกอบการมอบตัวที่อาคาร 4 
 
ผู้ปกครอง รับฟังนโยบาย และแนวปฏิบัติจากคณะผู้บริหาร พร้อมจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาที่หอประชุม
(ผู้ปกครองต้องน าบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย) 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา(ผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย) 
ห้องเรียนปกติ 1,120 บาท 
ห้องเรียน SMEP 2,620 บาท 
 
 
 
  



การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.  
 
นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในบริเวณโรงเรียน และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อรับบัตรที่นั่งในการมอบตัว โดยนักเรียน 1 คน มีผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณสนามฟุตบอลแต่ต้องเดินกลับมาท่ีจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
“นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคนทุกห้อง” เขียนเอกสารประกอบการมอบตัวที่อาคาร 4 
 
ผู้ปกครอง รับฟังนโยบาย และแนวปฏิบัติจากคณะผู้บริหาร พร้อมจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาที่หอประชุม
(ผู้ปกครองต้องน าบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย) 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา(ผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย) 1,120 บาท 
  



การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น.  
 
นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในบริเวณโรงเรียน และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อรับบัตรที่นั่งในการมอบตัว โดยนักเรียน 1 คน มีผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณสนามฟุตบอลแต่ต้องเดินกลับมาที่จุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
“นักเรียนระดับชั้น ม.5 ทุกคนทุกห้อง” เขียนเอกสารประกอบการมอบตัวที่อาคาร 4 
 
ผู้ปกครอง รับฟังนโยบาย และแนวปฏิบัติจากคณะผู้บริหาร พร้อมจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาที่หอประชุม
(ผู้ปกครองต้องน าบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย) 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา(ผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  920 บาท 
แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 1,120 บาท 
แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย อาชีพ 1,120 บาท 
ห้องเรียน SMEP 2,420 บาท 
  



การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.  
 
นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ในบริเวณโรงเรียน และผ่านจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อรับบัตรที่นั่งในการมอบตัว โดยนักเรียน 1 คน มีผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณสนามฟุตบอลแต่ต้องเดินกลับมาท่ีจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน 
 
“นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกคนทุกห้อง” เขียนเอกสารประกอบการมอบตัวที่อาคาร 4 
 
ผู้ปกครอง รับฟังนโยบาย และแนวปฏิบัติจากคณะผู้บริหาร พร้อมจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาที่หอประชุม
(ผู้ปกครองต้องน าบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย) 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา(ผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  920 บาท 
แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 1,120 บาท 
แผนการเรียนสังคม ภาษาไทย อาชีพ 1,120 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 


