
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการมอบตัวโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

1. ใบมอบตัวหน้า-หลัง พร้อมติดรูปถ่าย 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาให้ใช้สูติบัตรแทน)  

แต่ถ้าบิดา เป็นผู้ปกครองจะต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 
4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา ให้ใช้สูติบัตรแทน)  

แต่ถ้ามารดา เป็นผู้ปกครองจะต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร (กรณีผู้ปกครองมิใช่ บิดา มารดา) 
6. สำเนาสูติบัตร (กรณีไม่มีหลักฐานบิดา – มารดา) 
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) 
8. ใบ ปพ.๑:๒ (จบ ป.๖) หรือ ใบ ปพ.๑:๓ (จบ ม.๓) หรือใบแสดงวุฒิการศึกษาจบ ป.๖ / ม.๓  

ฉบับจริงและถ่ายเอกสารทั้ง ๒ หน้า 
9. ระเบียนนักเรียน – หนังสือสัญญาของกลุ่มบริหารงานบุคคล กรอกข้อมูล และเขียนแผนที่ ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้ปกครองเซ็นชื่อทั้ง ๒ ฉบับ 
10. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

 

 
หมายเหตุ ๑.   เอกสารทุกชนิดที่นำมาประกอบกรุณา  ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 

                  พร้อมทั้งนำตัวจริงมาตรวจสอบ 

   ๒.   ***ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบโรงเรียนจะพิจารณาไม่รับมอบตัว*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบมอบตัวนักเรียน      ม.ปลาย  

         

       เลขประจำตัว................................. 
                             (โรงเรียนเป็นผู้ออกให้) 

นักเรียนช่ือ.............................................................................................................................................................ช้ัน............................................ 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
                             วันท่ี.....................เดือน............................................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า(ช่ือผู้ปกครองของ นร.).................................................................................................อาชีพ............................................. 
สถานท่ีทำงาน................................................................................................................โทรศัพท์.................................................................... 
 ขอทำใบมอบตัว(เด็กหญิง,นางสาว).............................................................................................ชื่อเล่น......................................... 
เกิดวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ.................. อายุ....................ปี   ศาสนา..........................หมู่เลือด............................. 
จบช้ัน........................ จากโรงเรียน...................................................อำเภอ(เขต)..................................จังหวัด.............................................. 
เกิดที่ตำบล(แขวง).........................................................อำเภอ(เขต)...................................................จังหวัด................................................. 
เลขประจำตัวประชาชน(ของนักเรียน)  ให้ ไว้ต่อโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบำเพ็ญ 
 

ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น (บิดา , มารดา ฯลฯ)................................................................................................................. 
(ช่ือบิดา,มารดาของนักเรียนท่ีมียศ ขอให้ระบุยศให้ชัดเจน) 
บิดาชื่อ.......................................................นามสกลุ......................................................................อาชีพ........................................................... 
สถานท่ีทำงาน........................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................. 

   ยังมีชีวิตอยู ่      
  ถึงแก่กรรม 

 

มารดาชื่อ.................................................นามสกลุ....................................................................อาชีพ.............................................................. 
สถานท่ีทำงาน......................................................................................................................โทรศัพท์............................................................... 

   ยังมีชีวิตอยู ่      
  ถึงแก่กรรม 

 

ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน    บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่..............ซอย...................................ถนน............................................... 
แขวง..............................................เขต.....................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์................................................ 
ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรยีน............................กิโลเมตร  วิธีการเดนิทางโดย................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้ความร่วมมือกวดขันให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า ตั้งใจเรียน ประพฤติตนตามคำสั่ง ข้อบังคับและระเบียบวินัย ของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้สอยอื่นๆในระหว่างทีศึ่กษาอยู่ในโรงเรียนทุกประการ 
 

       ลงช่ือ....................................................................ผู้ปกครองนักเรียน 
             (................................................................) เขียนตัวบรรจง 
 

ได้ตรวจหลักฐานแล้วปรากฏว่า         เรียบร้อย  ลงช่ือ.....................................................................ผู้ตรวจหลักฐาน 
                     ไม่เรียบร้อย       (................................................................) เขียนตัวบรรจง 
 

 

หมายเหตุ ขาดหลกัฐาน  สำเนาทะเบียนบา้นนักเรียน  และจะนำมาใช้  วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ............... 
    สำเนาทะเบียนบา้นบิดา   ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครอง 

                  สำเนาทะเบียนบา้นมารดา 
                       สูติบัตร 
                   ใบ  ปพ.1   (หลกัฐานการจบการศึกษา ) 
ครูผู้ตรวจหลักฐานใส่เครื่องหมาย  ✓   ลงในช่องสี่เหลี่ยม 

 
                                                 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
หนังสือสัญญา 

 

วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 

         ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น ...................
ของนักเรียนชื่อ.................................................................................ชั้น ม. .......... /.......... ให้สัญญากับโรงเรียนว่า  จะดูแล 
กวดขัน  อบรม  ตักเตือน  ให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า  ประพฤติตนตามข้อกำหนดในหนังสือสัญญาฉบับนี้         
  1.  ให้นักเรียนมีความขยัน  หมั่นเพียร  ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง 
  2.  ให้นักเรียนเดินทางไป - กลับ  ระหว่างบ้านและโรงเรียนตรงเวลา 
  3.  ให้มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนทุกวิชา  และส่งงานตามกำหนดเวลาที่ครูผู้สอนได้มอบหมาย 
  4.  ให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ไม่ให้มีพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ เช่น แต่งหน้า  ทาปาก   
       ใส่ต่างหู  ซอยผม  นุ่งกระโปรงสั้น  ใส่รองเท้า  ถุงเท้าผิดระเบียบ และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   
  5.  ให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์  กตัญญูต่อบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และครู - อาจารย์ 
  6.  ให้มกีิริยา  วาจาสุภาพ  มีความอ่อนน้อม  ต่อคร ู เพ่ือน  พ่ี  และน้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  7.  ไม่ลักขโมยทรัพย์สิน  ก่อการทะเลาะวิวาท  ข่มเหง  รังแกผู้อื่น 
  8.  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  และการพนันทุกชนิด 
  9.  ไม่ทำลาย  และขีดเขียนข้อความใด ๆ  ซึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเด็ดขาด  หากมีพฤติกรรมดังกล่าว   
      ยินดีรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
10.  รักษาชื่อเสียงและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  

 

     ข้าพเจ้าให้สัญญาว่า  จะให้ความร่วมมือตามสัญญานี้  หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา  ข้าพเจ้า
ในฐานะผู้ปกครอง  ยินดีให้โรงเรียนลงโทษตามระเบียบ  และอนุญาตให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า เรียนตามอัธยาศัย  
1  ภาคเรียน  หรือ  1  ปีการศึกษา   

 

 
ลงช่ือผู้ปกครอง   ................................................... 

                                                           (......................................................)   
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ...........................................  /  มือถือ ............................................ 
 

      ข้าพเจ้า (ด.ญ. / นางสาว) ..........................................................................................นักเรียนชั้น ม. ........../.......... 
ได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาฉบับนี้แล้ว  ยินดีปฏิบัติตนตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

 

                                               ลงช่ือนักเรียน  ................................................... 
 

                                                         (.................................... ................) 
 

ลูก ส.ศ. เป็นกุลสตรี แต่งกายดี มีวินัย 
 



 
     

 ประวัตินักเรียน 
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ปีการศึกษา............................ 
    ( กรุณาเขียนตัวบรรจง / หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ให้แจ้งงานกิจการนักเรียน ) 
 

ข้าพเจ้าชื่อ..........................................................................ชื่อเลน่............................นักเรยีนชั้น ม. ........./.........เลขท่ี.......... 
 เลขประจำตัวนักเรียน....................................เลขประจำตัวประชาชน.................... .................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด.........../............/................ปัจจุบันอายุ.............ปี  ศาสนา...............................กลุ่ มเลือด................. 
ชื่อบิดา..............................................................................อาย.ุ.........ป ี อาชีพ.................................ตำแหน่ง......................... 
 สถานที่ทำงาน.................................................................................................โทร............. ......................................... 
 ที่อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่.........ถนน...............................................แขวง/ตำบล................... ................................ 
 เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย์....................โทร................................  
ชื่อมารดา..........................................................................อาย.ุ.........ป ี อาชีพ.................................ตำแหน่ง......................... 
 สถานที่ทำงาน.................................................................................................โทร...................................................... 
 ที่อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่.........ถนน...............................................แขวง/ตำบล....... ............................................ 
 เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................โทร... ............................. 
บิดามีรายได้เดือนละ...............................................บาท มารดามีรายได้เดือนละ................................................บาท 
นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจาก...............................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น.............จำนวนเงิน...................บ าท/เดือน/สัปดาห์ 

สภาพครอบครัว    บิดา-มาดาอยู่ด้วยกัน     บิดา-มารดาแยกกัน 
ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่กับ   บิดา-มารดา    ลุง-ป้า    น้า-อา 
     ปู-่ย่า    ตา-ยาย    อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

ที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่..............หมู่........ถนน.......................................แขวง/ตำบล...................................... 
 เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................โทร... ............................. 
ชื่อผู้ปกครอง......................................................................อายุ..........ปี  อาชีพ................................ตำแหน่ง.........................  
 สถานที่ทำงาน.................................................................................................โทร............. ......................................... 
 ที่อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่.........ถนน...................................... .........แขวง/ตำบล.................................................... 
 เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................โทร... ............................. 
ข้าพเจ้าจบการศึกษาชั้น...........จากโรงเรียน...............................................เขต/อำเภอ.............................จังหวัด.................. . 
นักเรียนที่อยู่ใกล้บ้านข้าพเจ้าคือ  (1).......................................................................................... .......ชั้น................................ 

(2).................................................................................................ชั้น..................... ........... 
ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องหรือญาติอยู่ในโรงเรียนนี้คือ (1)...................................................................... .............ชั้น................................ 

(2)....................................................................................ชั้น.............................. .. 
ข้าพเจ้ามีโรคประจำตัวคือ.......................................................... .....รักษาประจำอยู่ที่.............................................................. . 
ความสามารถพิเศษของข้าพเจ้าคือ................................................................................................ ............................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ.....................................................................................นักเรียน  

      ลงชื่อผู้ปกครองที่มอบตัว............................................................ ....... 

(...................................................................) 

 

 

ติดรูปนักเรียน + รูปผู้ปกครอง 



 
รายการบันทึกพฤติกรรม 

 

วัน/เดือน/ปี รายการบันทึก 
ผู้บันทึก 

(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
ผู้ปกครอง 
(รับทราบ) 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการมอบตวั 

 1.  ส าเนาทะเบียนบา้น  ท่ีมีช่ือนกัเรียนอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 2.  ส าเนาทะเบียนบา้นบิดา,มารดา 

 3.  เอกสารการจบชั้นเรียน  ปพ.1:2 (เขา้เรียน ม.1)  หรือ  ปพ.1:3 (เขา้เรียน ม.4) 

 4.  ใบสูติบตัรนกัเรียน (ในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐาน บิดาหรือมารดา) 

 5.  ถา้มีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล   กรุณาแบบใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล 

 

หมายเหตุ 1.   เอกสารทุกชนิดท่ีน ามาประกอบกรุณา  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาใหเ้รียนร้อย 

        พร้อมทั้งน าตวัจริงมาตรวจสอบ 

  2.   ในกร 

แผนที่ทางไปบ้านนักเรียน 

(โดยสังเขป) 



 

 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

 
วันที่...................เดือน..............................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียน 
(เด็กหญิง/นางสาว)............................................................................................................ .......................................................... 

เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.......................ความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น.......................................... .................. 
เกิดวันที่............เดือน...........................พ.ศ.................สัญชาติ.............. .....เชื้อชาติ....................ศาสนา..................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................... ถนน.............................................. 
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด......................... ..........................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์บ้าน.........................................โทรศัพท์มือถือ............................................................ 

ข ้าพเจ ้าม ีความประสงค ์ขอสม ัครเป ็นสมาช ิกประเภทสาม ัญของสมาคมผ ู ้ปกครองและคร ู โรงเร ียน  
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว ่าม ีค ุณสมบัติ ครบถ้วนและยินด ีปฏิบ ัต ิตามระเบียบข้อบังค ับของ 
สมาคมฯทุกประการ  จึงขอชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯดังนี้ 

1.  ค่าสมัครลงทะเบียน        10   บาท 
 2.  ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ    400   บาท 
        รวมทั้งสิ้น              410 บาท  
                                    ตัวอักษร (  สี่ร้อยสิบบาท ) 
 

ลงชี่อ..............................................................ผู้สมัครและผู้ชำระเงิน  
                (.................................................................) 
 

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

สำหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
 

 ได้รับเงินจำนวน.........................................บาท (................................................................ ...........................) 
ไว้เรียบร้อยแล้ว  ใบเสร็จเล่มที่.................................เลขที่............................... ..... 
 

ลงชี่อ..............................................................ผู้รับเงิน 
           (.................................................................) 

 

 

 



 

 

 

ลำดับขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
วันที่  12 – 15 มิถุนายน ๒๕๖3 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

 

๑. นักเรียนรายงานตัว โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และลงชื่อรับบัตรคิวเวลา ๗.๓๐ น. 
หรือเวลา 12.30 น. ตามรอบที่กำหนดดังนี้ 
 

วันที่ 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.00 น. 
12 มิถุนายน 2563 ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/4 - ม.1/6 
13 มิถุนายน 2563 ม.1/7 - ม.1/9  
14 มิถุนายน 2563 ม.4/1 - ม.4/3 ม.4/4 - ม.4/6 
15 มิถุนายน 2563 ม.4/7 - ม.4/9  

 
๒. นักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกันที่บริเวณลานโดม 1  ตามรอบท่ีกำหนด 
๓. ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน บริเวณลานโดม 1  
๔. การตรวจหลักฐานโดยเรียงลำดับเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

4.1 ใบมอบตัวหน้า-หลัง พร้อมติดรูปถ่าย 
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาให้ใช้สูติบัตรแทน) แต่ถ้าบิดา            

เป็นผู้ปกครองจะต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา ให้ใช้สูติบัตรแทน) แต่ถ้ามารดา   

เป็นผู้ปกครองจะต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร (กรณีผู้ปกครองมิใช่ บิดา มารดา) 
4.6 สำเนาสูติบัตร (กรณีไม่มีหลักฐานบิดา – มารดา) 
4.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) 
4.8 ใบ ปพ.๑:๒ (จบ ป.๖) หรือ ใบ ปพ.๑:๓ (จบ ม.๓) หรือใบแสดงวุฒิการศึกษาจบ ป.๖ / ม.๓                  

ฉบับจริงและถ่ายเอกสารทั้ง ๒ หน้า 
4.9 ระเบียนนักเรียน – หนังสือสัญญาของกลุ่มบริหารงานบุคคล กรอกข้อมูล และเขียนแผนที่ ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้ปกครองเซ็นชื่อทั้ง ๒ ฉบับ 
4.10 ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ 
- เอกสารทุกฉบับที่ถ่ายเอกสาร ให้ผู้ปกครองลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
- ผู้ปกครองที่มามอบตัว ต้องบรรลุนิติภาวะ มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นบิดา มารดา ลุง ป้า น้า อา ปู่ 

ย่า ตา ยาย ที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
- กรณีผู้ปกครองเซ็นชื่อในใบมอบตัว – ระเบียนนักเรียน – หนังสือสัญญา มาก่อนแล้ว ให้เซ็นชื่อต่อหน้า

คณะกรรมการผู้ตรวจหลักฐานอีกครั้ง 
- ใบ ปพ.๑:๒ (จบ ป.๖) หรือ ใบ ปพ.๑:๓ (จบ ม.๓) หรือใบแสดงวุฒิการศึกษา จบ ป.๖/ม.๓  และสำเนา

ทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องมีฉบับจริงมาแสดง  (นอกเหนือกรณีนี้ไม่ต้องใช้ฉบับจริงก็ได้) 
- หากไม่มี ใบ ปพ.๑:๒ (จบ ป.๖) หรือ ใบ ปพ.๑:๓ (จบ ม.๓) หรือใบแสดงวุฒิการศึกษา จบป.๖/ม.๓   

จะไม่รับมอบตัว 
- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่งานทะเบียน – วัดผล 
 

๕. จ่ายเงินระดมทรัพยากร 2,750  บาท (ลดจากเดิม 3,250 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19) 

๖. จา่ยเงินสมาคมฯ   410  บาท และเงินปรับพ้ืนฐาน 1,000  บาท รวมเป็นเงิน 1,410  บาท 
๗. เก็บหลักฐาน 

 

 

************************************** 

 


