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ระเบียบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การลาออก และการรับเอกสารทางการศึกษา 
  1. รูปแบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.1  เงินสด  

1.2  เช็คธนำคำรขีดคร่อม / แคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ำยในนำม “ โรงเรียนสำรสำสน์เอกตรำ “ กรณีช ำระด้วยเช็คมีข้อปฏิบตัิดงันี ้
▪ ลงวนัที่ที่ติดต่อช ำระ (งดรับเช็คล่วงหน้ำ) (งดรับเช็คที่มีกำรขีดฆ่ำ,แก้ไขข้อควำม,ตวัเลข,มีรอยพบัตำมประกำศธนำคำร 

แห่งประเทศไทย) 
▪ ระบุชื่อ-นำมสกุล ของนกัเรียน และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้ปกครองให้ชดัเจน ด้ำนหลงัเช็ค 
▪ กรณีช ำระด้วยเช็คของธนำคำรสำขำต่ำงจงัหวดั มีค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คข้ำมเขต ที่ผู้ปกครองต้องช ำระเพ่ิม 

1.3  โอนผ่ำนบญัชีธนำคำร ธ.ไทยพำณิชย์ บญัชีเลขที่ 031-403051-9 ชื่อ นำงศิริพร สมัฤทธ์ิและ/หรือ นำงสำวณัชชำรีย์  
 ขจรศิริธนพงษ์ ช ำระเงินแล้วส่งหลกัฐำนกำรโอน ระบุชื่อ-นำมสกุล ระดับชัน้ ของนกัเรียน และหมำยเลขโทรศัพท์ ของ 

ผู้ปกครองมำที่ e-mail : tuitionfee@ektra.ac.th  **กรณีไม่ส่งหลกัฐำนกำรโอนถือว่ำกำรช ำระเงินไม่สมบูรณ์  โรงเรียน 
ไม่สำมำรถตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินได้** 

  1.4  ช ำระผ่ำนบตัรเครดิต Visa/Master card(ไม่รับบตัร Diner, Amex) มีค่ำธรรมเนียม 1.5%  
  1.5  ช ำระผ่ำนระบบ QR Code (ไม่มีค่ำธรรมเนียม) 

▪ กำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต / QR Code (ติดต่อที่แผนกธุรกำร) ต้องแยกช ำระค่ำอำหำร (NC-Y.4 จ ำนวน 3,000.-) 
(Y.5-9 จ ำนวน 3,500.-) และ ค่ำหลกัสตูร GAC (Y.10-12 จ ำนวน 23,000.-) ต้องช ำระเป็นเงินสดเท่ำนัน้ 

  2. การลาออก 
  ผู้ปกครองที่ประสงคย้์ำยสถำนศึกษำให้กับนกัเรียน ต้องยื่นแบบค ำร้องลำออกที่แผนกธุรกำรตำมก ำหนดดงันี ้

• ไม่ประสงค์เรียนต่อ ภำคเรียนที่ 2/63     ยื่นใบค ำร้องลำออกภำยในวนัที่ 22 ตลุำคม 2563  

• ไม่ประสงค์เรียนต่อ ปีกำรศึกษำถัดไป    ยื่นใบค ำร้องลำออกภำยในวนัที่ 30 เมษำยน  ของปีกำรศึกษำนัน้                               
ยกเว้น  ระดบัชัน้อนบุำล 3 , ประถมศึกษำปีที่ 6 และมธัยมศึกษำปีที่ 3   ให้ยึดระเบียบปฏิบตัิตำมใบแจ้งควำมจ ำนงศึกษำต่อ 
     ในแต่ละปีกำรศึกษำ      
หมายเหตุ : การลาออกภายหลังจากวันที่ก าหนด เป็นการลาออกผิดระเบียบโรงเรียน 
 
3. การรับเอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็นนักเรียนทุกประเภท    

         สำมำรถรับเอกสำรทำงกำรศึกษำ และเอกสำรรับรองควำมเป็นนกัเรียนทกุประเภท  เม่ือยื่นค ำร้องลำออกถูกระเบียบโรงเรียน 
ตำมแนวปฏิบติัในข้อ 2. และ ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมอื่นครบถ้วนทกุรำยกำร 

         กรณีช ำระค่ำธรรมเนียมด้วยเช็ค  สำมำรถรับเอกสำรได้หลงัจำกวนัที่ช ำระ 5-7 วนัท ำกำร 
 

           
        ลงชื่อ..........................................................(ผู้ยื่นค ำร้อง) 

            (.............................................................) ตวับรรจง 

        
 
 
 
 

 
 


