
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
แบบฟอร์มการสั่งจองชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ช่ือ – สกุล นักเรียน....................................................................................................................ช้ัน............................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 
ประสงค์จอง เส้ือ / กางเกง / กระโปรงนักเรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 
เสื้อนักเรียนเบอร์ (เสื้อนักเรียนชาย / เสือ้นักเรียนหญิง ราคาเท่ากัน)        กางเกงนักเรียน 

30 ราคา 230 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 13X23     ราคา 270 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
32      ราคา 240 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 14X24     ราคา 280 บาท    จ านวน ...........ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
34       ราคา 250 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 15X25     ราคา 290 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
36     ราคา 260 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท         เบอร์ 16X26 ราคา 300 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
38      ราคา 270 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 16X28 ราคา 330 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
40      ราคา 280 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 17X27 ราคา 340 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
42    ราคา 290 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 17X30     ราคา 350 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
44    ราคา 300 บาท จ านวน ...........ตัว   เป็นเงิน ..................บาท    เบอร์ 18X28 ราคา 360 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 

กระโปรงนักเรียน           เบอร์ 18X31   ราคา 370 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
เบอร์ 18X22     ราคา 290 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท   เบอร์ 18X32     ราคา 380 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
เบอร์ 20X23     ราคา 300 บาท    จ านวน ..........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท   เบอร์ 20X34     ราคา 400 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
เบอร์ 22X24     ราคา 320 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท   เบอร์ 20X36     ราคา 410 บาท   จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 
เบอร์ 24X24 ราคา 340 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท   เบอร์ 20X38      ราคา 420 บาท จ านวน ............ตัว    เป็นเงิน ..................บาท 

 เบอร์ 24X25 ราคา 350 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท           รวมเป็นเงิน ................................บาท 
เบอร์ 24X28 ราคา 360 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท      ลงชื่อ ..................................................... (ผู้สั่งจอง)  

 เบอร์ 24X30 ราคา 370 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท 
เบอร์ 26X26     ราคา 360 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท      ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เบอร์ 26X24    ราคา 390 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท    ชื่อ – สกุล นักเรียน..........................................................................ชั้น.................................  
เบอร์ 26X28     ราคา 400 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท     
เบอร์ 26X30     ราคา 410 บาท   จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท            สรุปการจอง เสื้อ / กางเกง / กระโปรงนักเรียน ตามรายละเอียดดังน้ี 
เบอร์ 26X32      ราคา 420 บาท จ านวน ...........ตัว  เป็นเงิน ..................บาท             เสื้อนักเรียน   ................................................ จ านวน ....................ตัว 

หมายเหตุ  ราคาปักตราโรงเรียนพร้อมปักชื่อตัวละ 60 บาท       กางเกงนักเรียน  ................................................ จ านวน ....................ตัว     
            กระโปรงนักเรียน  ................................................ จ านวน ....................ตัว 
           ปักตราโรงเรียนพร้อมปักชื่อ  ................................................  จ านวน ....................ตัว    
  
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่  นางสาวสวลี   ทองค า            รวมเป็นเงิน ................................ บาท 

เบอร์โทร 083-2796097, 073-312216             ลงชื่อ ............................................................ 
ส่งเอกสารการสั่งจองได้ที่  line ID : popaer_14 หรือ รับแบบฟอร์มได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน                 (..........................................................................) 


