
รายละเอียดการจําหนายเครื่องแบบ/กระเปานักเรียน
ระหวางวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2563  เวลา 8.30 - 16.00 น.

ตรวจสอบการจําหนายตามวันที่กําหนด หากมีพี่นอง มาพรอมกัน
ในรอบวันของพี่หรือนองก็ได

เฉพาะผูที่มีความจําเปน ไมสามารถมาซื้อ
วันธรรมดาได  สามารถจองคิวมาซื้อ
วันเสาร 13 หรือ 20 มิ.ย. 

เปดรับจองคิวทางเว็บไซต วันที่ 10 - 19 มิ.ย. 63
หรือ จนกวาจะครบตามจํานวน (จํากัดวันละ 100 คิว) 
หากไมมีหลักฐานยืนยันการจอง
ที่ออกจากระบบการจองในเว็บไซต
ตองขออภัยที่ไมสามารถใหบริการได

เปดรับจองคิวทางเว็บไซต วันที่ 10 - 19 มิ.ย. 63

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

87 9 10 11 12 13

1514 16 17 18 19 20

NC. - KG.1

Y.1

Y.7

Y.8 - Y.9

Y.8 - Y.9

Y.10 - Y.12

Y.4 - Y.6

KG.2 - KG.3 / Y.2 - Y.3

ตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง
หากสุขภาพแข็งแรงดี อยาลืมใสหนากากอนามัย / หนากากผา
หากมีอาการไมสบาย ไข ไอจาม มีนํ้ามูก ใหงดเวนการมาโรงเรียน 

3เตรียมวัดขนาดตัวใหเรียบรอย2

1

No Mask 

No Entry 

(วิธีการวัดไซส และตารางเทียบไซส
อยูในภาพถัดไป)



อาคาร 9

จุดคัดกรอง

จุดคัดกรอง

Toilet

Toilet

Lift

หองกระจก

ไป
อาคาร
Bosco

ประตู สาธุฯ 26

จุดวัดชุด

อุโมงคไปประถม

จุดรอคิววัดชุด จุดรอคิว
ชําระเงิน

จุดรอคิว
รับสินคา

สนาม1

โถงลาง
อาคาร Baptist

2

ขั้นตอนการซื้อชุดนักเรียน / ชุดพละ / กระเปา / โบวผูกผม  แผนกมัธยม

หองเครื่องเขียน

เขา-ออก
ซ.สาธุฯ 26

เทานั้น

โถงลาง
อาคาร 8

สนาม2

จุดรับใบสั่งซื้อ
+บัตรคิว

3
จุดชําระเงิน

4
จุดรับสินคา

จุดสั่งจอง

วัดอุณหภูมิ  ลางมือดวยแอลกอฮอลเจล
เริ่มตนที่จุดคัดกรอง

ชําระเงิน รับใบเสร็จ  
รอเรียกคิวเพื่อไปรับสินคา 

*หากสินคาหมด
สั่งจองไดที่จุดสั่งจอง

ตรวจสอบคุณภาพ ขนาด และ
    จํานวนสินคาทุกชิ้น วาถูกตอง

    และครบถวนตามที่ชําระเงิน 
*หากตองการเปลี่ยนหรือขอคืนสินคา 

ใหทํา ณ จุดรับสินคา เทานั้น

งดการเปลี่ยนคืนสินคาทุกกรณี
หากนําสินคากลับไปแลว

รับใบสั่งซื้อสินคา และบัตรคิว
หากตองการวัดชุด : 
รับใบสั่งซื้อ + บัตรคิววัดขนาดชุด  วัดขนาดชุด  
กรอกใบสั่งซื้อ  รับคิวจายเงิน 

หากไมตองการวัดชุด : 
รับใบสั่งซื้อ  กรอกใบสั่งซื้อ  รับคิวจายเงิน

1

งดลองสินคา
ดวยการสวมใสโดยเด็ดขาด

ใหเทียบขนาดหรือ
การทาบเพื่อวัดไดเทานั้น



ขั้นตอนการซื้อชุดนักเรียน / ชุดพละ / กระเปา / โบวผูกผม  แผนกอนุบาล-ประถม

เขา-ออก
ซ.สาธุฯ 20

เทานั้น

Toilet

LiftCanteen

โถงลาง อาคาร Dominic 2
สระ

วายน้ำ อาคาร 4

หองธุรการ

โถงลาง
อาคาร Dominic 1

Toilet

จุดรอคิว
วัดชุด

จุดคัดกรอง
1

จุดวัดชุด

Toilet
Lift

Toilet Toilet
Lift

สนาม2

สนาม1

จุดรอคิวชําระเงิน จุดรอคิวรับสินคา

หองเทเรซา

ชั้น 2 อาคาร Dominic 1

ขึ้น

ขึ้นลง

ลง

จุดสั่งจอง

2
จุดรับใบสั่งซื้อ

+บัตรคิว

ปร
ะต

ู 4

3
จุดชําระเงิน

ชําระเงิน รับใบเสร็จ  
รอเรียกคิวเพื่อไปรับสินคา 

*หากสินคาหมด
สั่งจองไดที่จุดสั่งจอง

รับใบสั่งซื้อสินคา และบัตรคิว
หากตองการวัดชุด : รับใบสั่งซื้อ + บัตรคิววัดขนาดชุด  
วัดขนาดชุด  กรอกใบสั่งซื้อ  รับคิวจายเงิน 

หากไมตองการวัดชุด : 
รับใบสั่งซื้อ  กรอกใบสั่งซื้อ  รับคิวจายเงิน

4
จุดรับสินคา

ตรวจสอบคุณภาพ ขนาด และ
    จํานวนสินคาทุกชิ้น วาถูกตอง

    และครบถวนตามที่ชําระเงิน 
*หากตองการเปลี่ยนหรือขอคืนสินคา 

ใหทํา ณ จุดรับสินคา เทานั้น

งดการเปลี่ยนคืนสินคาทุกกรณี
หากนําสินคากลับไปแลว

วัดอุณหภูมิ  ลางมือดวยแอลกอฮอลเจล
เริ่มตนที่จุดคัดกรอง

งดลองสินคา
ดวยการสวมใสโดยเด็ดขาด

ใหเทียบขนาดหรือ
การทาบเพื่อวัดไดเทานั้น


