
ใบสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องหมาย  อุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบพิธีการ 

ชาย ม.ต้น 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)......................................................................................................................................... 

โปรดระบุจ านวนท่ีต้องการซื้อ  หากรายการใดไม่ต้องการซื้อใส่  -   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนที่สั่งซ้ือ หมายเหตุ 

1 หมวกพิธีการพร้อมกระดุมหมวก 

เบอร์........................................... 

180   

2 กระดุมเส้ือพิธีการ 90   

3 เข็มใหญ่ 2 อัน (ติดหมวก ติดเสื้อพิธีการ)  110   

4 แผงคอ 180   

5 สายเข็มขัด (หนัง) 100   

6 หัวเข็มขัด 80   

7 ถุงเท้าพิธีการ 50   

8 อุปกรณ์ลูกเสือ (ไม่รวมชุดลูกเสือ) 345   

9 ตราโรงเรียนติดเส้ือนักเรียน 

(กรณีไม่ได้ส่ังปักตราโรงเรียนท่ีเส้ือ) 

30   

 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

 

  ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

  ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 

 

 

 



ใบสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องหมาย  อุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบพิธีการ 

หญิง ม.ต้น 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)........................................................................................................................................ 

โปรดระบุจ านวนท่ีต้องการซื้อ  หากรายการใดไม่ต้องการซื้อใส่  -   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนที่สั่งซ้ือ หมายเหตุ 

1 หมวกพิธีการพร้อมกระดุมหมวก 

เบอร์........................................... 

180   

2 กระดุมเส้ือพิธีการ 90   

3 เข็มใหญ่ 2 อัน (ติดหมวก ติดเสื้อพิธีการ)  110   

4 เข็มเล็ก 2 อัน (ติดปกเสื้อพิธีการ) 90   

5 อุปกรณ์เนตรนารี (ไม่รวมชุดเนตรนารี) 305   

6 ตราโรงเรียนติดเส้ือนักเรียน 

(กรณีไม่ได้ส่ังปักตราโรงเรียนท่ีเส้ือ) 

30   

7 โบว์เส้ือนักเรียน 30   

 
 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

 
 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 

 

 

 



ใบสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องหมาย  อุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบพิธีการ 

ชาย ม.ปลาย 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)........................................................................................................................................ 

โปรดระบุจ านวนท่ีต้องการซื้อ  หากรายการใดไม่ต้องการซื้อใส่  -   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนที่สั่งซ้ือ หมายเหตุ 

1 หมวกพิธีการพร้อมกระดุมหมวก 

เบอร์........................................... 

180   

2 กระดุมหมวก 40   

3 กระดุมเส้ือพิธีการ 90   

4 เข็มใหญ่ 2 อัน (ติดหมวก ติดเสื้อพิธีการ)  110   

5 เข็มเล็ก 2 อัน  (ติดเสื้อนักเรียน) 90   

6 แผงคอ 180   

7 สายเข็มขัด (หนัง) 100   

8 หัวเข็มขัด 80   

9 ถุงเท้าพิธีการ 50   

 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 

 

 

 



ใบสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องหมาย  อุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบพิธีการ 

หญิง ม.ปลาย 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)........................................................................................................................................ 

โปรดระบุจ านวนท่ีต้องการซื้อ  หากรายการใดไม่ต้องการซื้อใส่  -   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนที่สั่งซ้ือ หมายเหตุ 

1 หมวกพิธีการพร้อมกระดุมหมวก  

เบอร์........................................... 

180   

2 กระดุมหมวก 40   

3 กระดุมเส้ือพิธีการ 90   

4 เข็มใหญ่ 2 อัน (ติดหมวก ติดเสื้อพิธีการ)  110   

5 เข็มเล็ก 2 อัน  (ติดเสื้อนักเรียน) 90   

6 เข็มเล็ก 2 อัน  (ติดปกเสื้อพิธีการ) 90   

7 เน็คไทด์ 80   

8 เข็มไทด์ 80   

9 สายเข็มขัด (หนัง) 100   

10 หัวเข็มขัด 80   

 

 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 



ใบสั่งซื้อสินค้าประเภทสมดุ  กระเปา๋ 

 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)........................................................................................................................................ 

โปรดระบุจ านวนท่ีต้องการซื้อ  หากรายการใดไม่ต้องการซื้อใส่  -   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนที่สั่งซ้ือ หมายเหตุ 

1 ชุดสมุด  (บาง 12 เล่ม หนา 4 เล่ม) 200   

2 สมุดรายงาน 30   

3 กระเป๋าหนัง 320   

4 กระเป๋าผ้า 130   

5 กระเป๋าดินสอ 80   

 

 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสั่งซื้อสินค้าประเภทชดุพลศึกษา 

 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)........................................................................................................................................ 

โปรดมาลองชุดในวันมอบตัวก่อนระบุเบอร์   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนที่สั่งซ้ือ หมายเหตุ 

 

1 

 

เส้ือโปโล เบอร์................................. 
 

 

260 
  

 

2 

 

เส้ือวอร์ม  เบอร์.............................. 
 

 

360 
  

 

3 

 

กางเกงวอร์ม  เบอร์............................. 
 

 

250 
  

 

 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 

 

 

 

 



ใบสั่งจองชดุพิธีการและปา้ยชื่อพิธีการ 

 
ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน)........................................................................................................................................ 

โปรดใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่องส่ังจอง   

ท่ี รายการ ราคาต่อ

หน่วย 

สั่งจอง หมายเหตุ 

1 ชุดพิธีการ 1,350   

2 ป้ายช่ือพิธีการ 130   

     

 

 

**  หมายเหตุ 

 โปรดน าใบสั่งซ้ือมายื่นซ้ือของในวันมอบตัวตามจุดที่โรงเรียนก าหนด   

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

ร้านมาวัดตัวช่วงเปิดเทอม   โปรดเขียนชื่อ – นามสกุลนักเรียนให้ชัดเจนเพือ่ท าป้ายชื่อ 

 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ส่ังซื้อ 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้จัดสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


