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เอกสารแนบท้ายประกาศ (3) 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
รอบโครงการพิเศษ 

___________________________________________ 
 

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกตามเอกสารท้ายประกาศ (1) ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
ขั้นที่ 1 ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานตัวและรับฟังค าช้ีแจง 

วันและเวลา : วันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมดารารัศมี ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี (อาคาร 13) 

  

 เอกสารส าหรับใช้ในการรายงานตัว 
1. บัตรประจ าตัวสอบ 
2. หลักฐานการโอนเงินค่าใช้จ่ายและเงินบ ารุงการศึกษา (กรณีโอนเงินผ่านบัญชี) 

 

ค่าใช้จ่ายและเงินบ ารุงการศึกษา/ภาคเรียน  
- เงินบ ารุงการศึกษา/ภาคเรียน 

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   จ านวน  12,120  บาท  
2. ห้องเรียน English Program  (EP)  จ านวน  30,120  บาท  
3. ห้องเรียน International Program (IP) จ านวน  30,120  บาท  

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
1. หนังสือยุพราชฯ 100 ปี    จ านวน  1,000 บาท 
2. ค่าบ ารุงสมาคมครูและผู้ปกครอง    จ านวน    200 บาท      
3. บริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธา 

- ช่องทางการช าระค่าใช้จ่าย 

1. วิธีที่ 1 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย    
 

 

 

 

                
 

   
                  
 

2. วิธีที่ 2 ช าระเงินสด (น ามาช าระในวันรายงานตัวและมอบตัว)  
 

- กรณีที่นักเรียนเคยรายงานตัวและข้ึนทะเบียนการเป็นนักเรียนรอบโครงการเรียนดี 
เม่ือวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ให้ช าระค่าใช้จ่าย  ดังนี ้

แผนการเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
 

แผนการเรียนที่เคยรายงานตัว (รอบเรียนดี) 
SMART YRC ห้องเรียนปกติ 

ห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ์ - ช าระเพิ่ม     7,000  บาท 
ห้องเรียน EP ช าระเพิ่ม 18,000 บาท ช าระเพิ่ม   25,000  บาท 
ห้องเรียน IP ช าระเพิ่ม 18,000 บาท ช าระเพิ่ม 25,000  บาท 
หมายเหตุ ให้เตรียมหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ (3) 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
รอบโครงการพิเศษ 

___________________________________________ 
 

 หมายเหตุ  
1. กรณีท่ีนักเรียนมีความประสงค์ท่ีจะสอบในรอบท่ัวไปเพื่อเปล่ียนแผนการเรียน 

- หากช าระเงินบ ารุงการศึกษาไปแล้ว แต่แผนการเรียนใหม่ท่ีได้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่า 
  แผนการเรียนเดิม นักเรียนจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม 
- หากแผนการเรียนใหม่ท่ีได้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนการเรียนเดิม งานการเงินจะแจ้ง  
  นักเรียนให้มารับเงินคืน ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 

2. กรณีท่ีนักเรียนช าระค่าใช้จ่ายและเงินบ ารุงการศึกษาไปแล้ว แต่นักเรียนแจ้งความประสงค์
สละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนยพุราชวิทยาลัย นักเรียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ 

 

ขั้นที่ 2 การมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
วันและเวลา : วันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. 
ณ บริเวณช้ันล่าง อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี (อาคาร 13) 
ให้ด าเนินการเตรียมเอกสารต่าง ๆ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยเรียงเอกสารตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

1) แบบรายงานตัวเข้าศึกษา และมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
และค ารับรองของผู้ปกครอง (รับเอกสารวันรายงานตัว) 

2) บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
3) ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน  
4) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ผู้ให้ก าเนิด) 
6) ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ผู้ให้ก าเนิด) 
7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) 
8) ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (เฉพาะด้านหน้าของบัตร) 
9) ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา (เฉพาะด้านหน้าของบัตร) 
10) ส าเนาบัตรประชาชนของมารดา (เฉพาะด้านหน้าของบัตร) 
11) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)     
12) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ใบรับรองบุตร / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)  
13) ส าเนาเอกสารการจบหลักสูตร (ปพ.1) ฉบับจบการศึกษาท่ีแสดงการจบหลักสูตร  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยบนหัวกระดาษ ปพ.1 จะต้องมี เลขท่ี และชุดท่ี ก ากับไว้ 
              ด้านหลัง ปพ.1 จะต้องมีวันท่ีอนุมัติจบ ชัดเจน 
 

หมายเหตุ  
ข้อ 13) เนื่องจากในวันส่งส าเนาเอกสาร นักเรียนยังไม่จบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จึงให้ท าการผ่อนผันและส่งส าเนาเอกสารฉบับนี้ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
หากไม่ส่งตามก าหนดนี้ จะถือว่า การมอบตัวและการขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยไม่สมบูรณ์ 

 


