รายการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทางร้านสหกรณ์โรงเรียนจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งเวลา 09.00 - 16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ดังรายการต่อไปนี้
1.อุปกรณ์การเรียน (นักเรียนเลือกซื้อได้ตามความต้องการ)
1.1 สมุดตราโรงเรียน
1.2 กระเป๋านักเรียน ม.1 ตราโรงเรียน (หูโยก)
1.3 กระเป๋านักเรียน ม.4 ตราโรงเรียน (หูซ่อน)
1.4 กระเป๋าเป้ ตราโรงเรียน
1.5 กระเป๋าเอนกประสงค์

ราคา ชุดละ
ราคา ใบละ
ราคา ใบละ
ราคา ใบละ
ราคา ใบละ

2. เครื่องแต่งกาย (ทุกไซส์)
2.1 ชุดพละ เสื้อพละ
กางเกงพละ (S,M, L XL)
กางเกงพละ 2L ขึ้นไป
2.2 ชุดพิธีการชาย ราคาชุดละ 3,005 บาท ประกอบด้วย
เสื้อสูทพิธีการ
อุปกรณ์ชุดพิธีการ
รองเท้าพิธีการ
2.3 ชุดพิธีการหญิง ราคาชุดละ 2,945 บาท ประกอบด้วย
เสื้อสูทพิธีการ
กระโปรงพิธกี าร
เสื้อกึ่งพิธีการ
อุปกรณ์ชุดพิธีการ

ราคา ตัวละ
ราคา ตัวละ
ราคา ตัวละ
ราคา ชุดละ

3. เสื้อบาติกโรงเรียน
เสื้อบาติกหญิง ขนาด S/M/L/XL
ขนาด XXL ขึ้นไป
เสื้อบาติกชาย ขนาด S/M/L/XL
ขนาด XXL ขึ้นไป

ราคา ตัวละ
ราคา ตัวละ
ราคา ตัวละ
ราคา ตัวละ

200
420
300
300
150

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ราคา ตัวละ 240 บาท
ราคา ตัวละ 260 บาท
ราคา ตัวละ 280 บาท
ราคา ตัวละ 1,550 บาท
ราคา ชุดละ 855 บาท (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)
ราคา คู่ละ 600 บาท
1,550 บาท
400 บาท
230 บาท
775 บาท (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)
570
650
570
650

บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดชุดพิธีการ
ชุดพิธีการชาย
หมวกพิธีการ
เข็มหน้าหมวก
แพงคอ 1 คู่
แพรแถบ
เข็ม สว.
กระดุม สว. / 5 เม็ด
หัวเข็มขัด
สายเข็มขัด
ถุงเท้าดำ
รวมเป็นจำนวนเงิน

ราคา/ชิ้น
(บาท)
160
50
160
50
50
125
50
140
70
855

ชุดพิธีการหญิง
หมวกพิธีการ
เข็มหน้าหมวก
เข็มปก
แพรแถบ
เข็ม สว.
กระดุม สว. / 3 เม็ด
หัวเข็มขัด
สายเข็มขัด
เน็คไท
รวมเป็นจำนวนเงิน

ราคา/ชิ้น
(บาท)
160
50
80
50
50
75
50
140
120
775

หมายเหตุ :
1. ผู้ป กครองควรนำนั ก เรีย นมาด้ว ยเพื่ อทำการวั ดตั วตั ดชุ ด พิ ธีก าร ทางร้ านสูท ไอที จ ะเข้ามาให้ บ ริการ
ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะต้อ ง
ชำระเงินในการตัดชุดโดยตรงกับทางร้าน
2. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกๆกรณี
3. ผู้ ป กครองจะต้ อ งมาซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรีย น และวัด ตั ว ตั ด ชุ ด พิ ธี ก ารตามวั น เวลา ที่ ท างโรงเรีย น
กำหนดให้เท่านั้น
4. ทางโรงเรียนจะจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ดังนี้
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท
- ค่าเครื่องแต่งกาย
450 บาท
รวม
660 บาท
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท
- ค่าเครื่องแต่งกาย
500 บาท
รวม
730 บาท
โดยโรงเรียนจะตัดจากยอดรวมค่าอุปกรณ์การเรี ยนและเครื่องแต่งกาย และออกใบเสร็จรับเงินให้ กับ
นักเรียน เช่น ผู้ปกครองซื้อยอดจ่าย 2,000 บาท โรงเรียนจะหัก 660 บาท (นักเรียนม.1) ผู้ปกครองจ่ายส่วนต่าง
1,340 บาท
5. กรณีแยกซื้ออุปกรณ์พิธีการ ให้มาติดต่อขอซื้อในวันเปิดภาคเรียน
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามในเวลาราชการ
ครูวัลดี หลักฐาน
โทร. 089-9099266
ครูอลักตา สิทธาคม
โทร. 099-4831616
คุณชไมพร แซ่โป
โทร. 089-6467948

ปี การศึกษา 2563 ส่ วนที่ 1

รายการซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ ม.1 และ ม.4

สาหรับโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

(กรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชดั เจน)

ชื่อนักเรี ยน..................................นามสกุล..................................ชั้น..................กลุ่ม................
รายการ

ราคา จานวน

1. อุปกรณ์การเรียน (กรอกจานวนสิ้นค้าที่ต้องการ)
1.1 สมุด 1 ชุด
1.2 กระเป๋ าเป้ (ตราโรงเรี ยน)
1.3 กระเป๋ าเอนกประสงค์ (ตราโรงเรี ยน)
1.4 กระเป๋ าหูโยก (ม.ต้น)
1.5 กระเป๋ าหูซ่อน (ม.ปลาย)
2. ชุดพละ (วงกลมขนาดและใส่ จานวนที่ต้องการสั่งซื้อ)
2.1 เสื้อ 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
2.2 กางเกง S / M / L/ XL /
2.3 กางเกง 2L /3L / 4L/ 5L/ 6L
3. อุปกรณ์พิธีการ
3.1 อุปกรณ์พิธีการ-ชาย
3.2 อุปกรณ์พิธีการ-หญิง
3.4 เสื้อกึ่งพิธีการ (เฉพาะผู้หญิง)
S / M / L / XL / XXL / 3L / 4L

จานวน
เงิน

200
300
150
420
300

……..
……..
……..
……..
…….

………
………
………
………
………

240
260
280

……..
…….
.........

………
………
..............

855
775
230

............
...........
...........
...........

..............
..............
..............
..............

4. เสื้ อบาติก (เฉพาะ ม.1เท่ านั้น)

ปี การศึกษา 2563 ส่ วนที่ 2

รายการซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ ม.1 และ ม.4

สาหรับนักเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
(กรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชดั เจน)

ชื่อนักเรี ยน............................................นามสกุล....................................ชั้น.................กลุ่ม..............
รายการ

1. อุปกรณ์การเรียน (กรอกจานวนสิ้นค้าที่ต้องการ)
1.1 สมุด 1 ชุด
1.2 กระเป๋ าเป้ (ตราโรงเรี ยน)
1.3 กระเป๋ าเอนกประสงค์ (ตราโรงเรี ยน)
1.4 กระเป๋ าหูโยก (ม.ต้น)
1.5 กระเป๋ าหูซ่อน (ม.ปลาย)
2. ชุดพละ (วงกลมขนาดและใสจานวนที่ต้องการสั่งซื้อ)
2.1 เสื้อ 38 /40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
2.2 กางเกง S / M / L/ XL /
2.3 กางเกง 2L /3L / 4L/ 5L/ 6L
3. อุปกรณ์พิธีการ
3.1 อุปกรณ์พิธีการ-ชาย
3.2 อุปกรณ์พิธีการ-หญิง
3.4 เสื้อกึ่งพิธีการ (เฉพาะผู้หญิง)
ขนาด S / M / L / XL / XXL / 3L / 4L

ราคา จานวน

จานวน
เงิน

รับ ค้าง
แล้ว รับ

200
300
150
420
300

………
………
………
………
……...

………
………
………
………
………

…...
…...
…...
…...
…...

240
260
280

……..
…….
…….

……… …... …...
……… …... …...
……… …... …...

855
775
230

............
...........
...........
...........

............
............
............
............

…...
…...
…...
…...

…...
…...
…...
…...
…...

…...
…...
…...
…...

4. เสื้ อบาติก (เฉพาะ ม.1เท่ านั้น)

4.1 เสื้ อบาติก ชาย / หญิง S / M / L / XL
4.2 เสื้อบาติก ชาย / หญิง XXL / XXXL

570 ........... ..............
650 ........... ..............
รวมจานวนเงิน ..............
(เงินเรี ยนฟรี ม.1 = 660 บาท / ม.4 = 730 บาท) หักเงินเรี ยนฟรี ..............
คงเหลือจ่าย ..............
หมายเหตุ: กรณีซื้ออุปกรณ์พิธีการ ชาย-หญิง แยกชิ้น กรุณามาซื้อในวันเปิ ดภาคเรียน
ผู้รับเงิน................................................

4.1 เสื้อบาติก ชาย / หญิง S / M / L / XL
4.2 เสื้อบาติก ชาย / หญิง XXL/XXXL

570 ........... ............ …... …...
650 ........... ............ …... …...
รวมจานวนเงิน ....................................
(เงินเรี ยนฟรี ม.1 = 660 บาท / ม.4 = 730 บาท) หักเงินเรี ยนฟรี ....................................
คงเหลือจ่าย ....................................
หมายเหตุ: กรณีซื้ออุปกรณ์พิธีการ ชาย-หญิง แยกชิ้น กรุณามาซื้อในวันเปิ ดภาคเรียน
ผู้รับเงิน................................................

