
 

 

ประกาศโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 

เรื่อง   ประกาศวันรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา  2563 

ระดับอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  4 

 

ระดับอนุบาล 

วันอาทิตย์  ที่  31  พฤษภาคม  2563 

ให้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 - อนุบาล 3  ท่ีสมัครเรียนทางออนไลน์  มารายงานตัว   โดยในวัน

รายงานตัวให้เตรียมเอกสารดังน้ี 

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน      2  ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,พ่อ,แม่   อย่างละ  2  ฉบับ  

*(กรณีแยกทางกันให้ไปขอคัดสำเนาท่ีอำเภอในเขตท่ีท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 

3. สำนาบัตรประชาชนนักเรียน,พ่อ,แม่  อย่างละ   2  ฉบับ 

4. รูปถ่าย 1 น้ิว       2  ใบ 

5. เอกสารย้ายสถานศึกษา  (กรณีเป็นนักเรียนระดับอนุบาล 2 หรือ อนุบาล 3  ท่ีเคยศึกษาใน

โรงเรียนอ่ืนและขอย้ายเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา  ให้ทำเร่ืองขอย้ายสถานศึกษา

จากโรงเรียนเดิมด้วย ) 

หมายเหตุ  - เอกสารของพ่อหรือแม่นักเรียน ต้องเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของนักเรียนเท่าน้ัน !! 

- นักเรียนท่ีสมัครเรียนออนไลน์และส่งเอกสารการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วให้มารายงานตัวพร้อม

วัดชุดนักเรียน และ/หรือรับชุดนักเรียน 

 

 

 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

วันรายงานตัว 

วันศุกร์ ท่ี  12  มิถุนายน  2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 ให้มารายงานตัว  เวลา  8.30  น. – 10.30 น. 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 ให้มารายงานตัว  เวลา  10.30  น. – 12.30 น. 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 ให้มารายงานตัว  เวลา  13.00  น. – 15.00 น. 

วันเสาร์ ท่ี  13  มิถุนายน  2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1/4 ให้มารายงานตัว  เวลา  8.30  น. – 10.30 น. 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1/5 ให้มารายงานตัว  เวลา  10.30  น. – 12.30 น. 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1/6 ให้มารายงานตัว  เวลา  13.00  น. – 15.00 น. 

ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   มารายงานตัวแต่ละห้องตามวันและช่วงเวลาท่ีกำหนด   

    เพ่ือความสะดวกในการรักษาระยะห่างทางสังคม 

 

#  สำหรับนักเรียนท่ีสมัครเรียนออนไลน์ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว   ดังน้ี 

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน     2  ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,พ่อ,แม่   อย่างละ  2  ฉบับ  

   *(กรณีแยกทางกันให้ไปขอคัดสำเนาท่ีอำเภอในเขตท่ีท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 

3. สำนาบัตรประชาชนนักเรียน,พ่อ,แม่  อย่างละ   2  ฉบับ 

4. รูปถ่าย 1 น้ิว       2  ใบ 

5. สำเนาใบ  ปพ.1 (เกรดนักเรียน)      2  ฉบับ 

หมายเหตุ  - เอกสารของพ่อหรือแม่นักเรียน ต้องเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของนักเรียนเท่าน้ัน !!! 

  - เม่ือรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว   ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน    

ได้ท่ีร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน   อาทิเช่น ชุดพละ   ชุดดอกโสน   กระเป๋า ฯ   

 

 

 

 



 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 

 

วันรายงานตัว 

วันอาทิตย์ ท่ี  14  มิถุนายน  2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4/1   สาขาวิทย์ - คณิต  ให้มารายงานตัว  เวลา  8.30  น. – 10.30 น. 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4/2   สาขาสังคม - คอม  ให้มารายงานตัว  เวลา  10.30  น. – 12.30 น. 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4/3   สาขาศิลป์ - อุตสาหกรรม ให้มารายงานตัว  เวลา  13.00  น. – 15.00 น. 

ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   มารายงานตัวแต่ละห้องตามวันและช่วงเวลาท่ีกำหนด   

    เพ่ือความสะดวกในการรักษาระยะห่างทางสังคม 

 

#  สำหรับนักเรียนท่ีสมัครเรียนออนไลน์ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว   ดังน้ี 

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน       2  ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  นักเรียน  พ่อ  แม่     อย่างละ 2 ฉบับ  

*(กรณีแยกทางกันให้ไปขอคัดสำเนาท่ีอำเภอในเขตท่ีท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 

3. สำนาบัตรประชาชนนักเรียน  พ่อ  แม่    อย่างละ 2  ฉบับ 

4. รูปถ่าย 1 น้ิว        2  ใบ 

5. สำเนาใบ  ปพ.1 (เกรดนักเรียน 6 ภาคเรียน)     2  ฉบับ 

หมายเหตุ  - เอกสารของพ่อหรือแม่นักเรียน ต้องเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของนักเรียนเท่าน้ัน !!!  

   - เม่ือรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว   ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน    

ได้ท่ีร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน อาทิเช่น ชุดพละ ชุดดอกโสน   กระเป๋า ฯ   

  - สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จะมีกิจกรรมผู้เรียน ลูกเสือวิสามัญ ทางโรงเรียนจึง

อำนวยความสะดวกในการประสานงานจัดซื้อชุดลูกเสือวิสามัญกับทางร้านค้า หากนักเรียนคนใดมีความประสงค์

จะซ้ือ โปรดเตรียมวัดไซด์ขนาดของเส้ือผ้ามาด้วย และเตรียมเงินมาเพ่ือจ่ายในวันดังกล่าว 

 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกับชุดลูกเสือวิสามัญ  ดังน้ี 

1. เส้ือลูกเส้ือสีกากี (เบอร์34 – 48)    ราคา 300 บาท 

2. เส้ือลูกเส้ือสีกากี (เบอร์50 – 54)    ราคา 350 บาท 

3. กระโปรงทรงเนตรนารี  เอว  24 – 38   ยาว 24  ราคา 200 บาท 

4. กระโปรงทรงเนตรนารี  เอว  40 – 45   ยาว 26  ราคา 250 บาท 

5. กางเกงขาส้ันสีกากี  เอว 24  - 38  ยาว   20 – 22  ราคา 200 บาท 

6. กางเกงขาส้ันสีกากี  เอว 40  - 45  ยาว   22   ราคา 250 บาท 

# นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเรียน รด.  ไม่ต้องซ้ือชุดลูกเสือวิสามัญ 

# กรณีนักเรียนมีความประสงค์จะเรียน รด.   ให้แจ้งความประสงค์ท่ีจะสมัครเรียนกับครูผู้ดูแลการรับสมัครในวัน

รายงานตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับประถมศึกษาปีที่  1 

 

วันรายงานตัว 

วันเสาร์ ท่ี  20  มิถุนายน  2563       

เวลา   8.30 น.  – 12.00  น. 

ให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  มารายงานตัวแต่ละห้องตามวันและช่วงเวลาท่ีกำหนด   

 

#  สำหรับนักเรียนท่ีสมัครเรียนออนไลน์ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว   ดังน้ี 

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน  2  ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  นักเรียน  พ่อ  แม่   อย่างละ 2 ฉบับ  

(กรณีแยกทางกันให้ไปขอคัดสำเนาท่ีอำเภอในเขตท่ีท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 

3. สำนาบัตรประชาชนนักเรียน  พ่อ  แม่  อย่างละ  2  ฉบับ 

4. รูปถ่าย 1 น้ิว  2  ใบ 

หมายเหตุ  - เอกสารของพ่อหรือแม่นักเรียน ต้องเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของนักเรียนเท่าน้ัน !!!  

   - เม่ือรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว   ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน    

ได้ท่ีร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน อาทิเช่น ชุดพละ ชุดดอกโสน   กระเป๋า ฯ   

 

 

 

 

 

 

 



 

นักเรียนย้ายเข้าใหม่   ปีการศึกษา 2563 

ระดับประถมศึกษาปีที่  2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วันรายงานตัว 

วันเสาร์ ที่  20  มิถุนายน  2563 

เวลา   8.30 น.  – 12.00  น. 

 

ให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  -  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีย้ายเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียน

พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) ในปีการศึกษา 2563 ทุกคน มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว    

 

#  สำหรับนักเรียนท่ีสมัครเรียนออนไลน์ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว   ดังน้ี 

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน      2  ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  นักเรียน  พ่อ  แม่    อย่างละ 2 ฉบับ  

(กรณีแยกทางกันให้ไปขอคัดสำเนาท่ีอำเภอในเขตท่ีท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 

3. สำนาบัตรประชาชนพ่อ  แม่    อย่างละ  2  ฉบับ 

4. รูปถ่าย 1 น้ิว      2  ใบ 

5. เอกสารย้ายสถานศึกษา  (กรณีขอย้ายเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา  ให้ทำเร่ืองขอ
ย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนเดิมด้วย ) 

 

หมายเหตุ  - เอกสารของพ่อหรือแม่นักเรียน ต้องเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของนักเรียนเท่าน้ัน !!!  

   - เม่ือรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว   ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน    

ได้ท่ีร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน อาทิเช่น ชุดพละ ชุดดอกโสน   กระเป๋า ฯ   

 

 

 



นักเรียนย้ายเข้าใหม่   ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

วันรายงานตัว 

 

วันอาทิตย์ ท่ี  21  มิถุนายน  2563 

เวลา   8.30 น.  – 12.00  น. 

 

ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ท่ีย้ายเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียน   

พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)   ในปีการศึกษา 2563  ทุกคนมารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว    

 

#  สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว   ดังนี ้

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน  2  ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  นักเรียน  พ่อ  แม่   อย่างละ 2 ฉบับ  

(กรณีแยกทางกันให้ไปขอคัดสำเนาท่ีอำเภอในเขตท่ีท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 

3. สำนาบัตรประชาชนพ่อ  แม่  อย่างละ  2  ฉบับ 

4. รูปถ่าย 1 น้ิว  2  ใบ 

5. เอกสารย้ายสถานศึกษา  (กรณีขอย้ายเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา  ให้ทำเร่ืองขอ
ย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนเดิมด้วย ) 

 

หมายเหตุ  - เอกสารของพ่อหรือแม่นักเรียน ต้องเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของนักเรียนเท่าน้ัน !!!  

   - เม่ือรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว   ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน    

ได้ท่ีร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน อาทิเช่น ชุดพละ ชุดดอกโสน   กระเป๋า ฯ   

 

 

 


