ใบคาร้องลาออก
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ...............
เรียน ผูอ้ ำนวยกำร โรงเรียนสำรสำสน์เอกตรำ
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว......................................................................................................
ที่อยู.่ .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................................มีควำมเกี่ยวข้องเป็ น...........................
ของด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส..........................................................................................................
นักเรียนชัน้ ................./...........เลขประจำตัว..............................มีควำมประสงค์จะขอ ลาออก
โดยย้ำยนักเรียนไปเรียนที่.................................................จังหวัด/ประเทศ...............................
เนื่องจำก.................................................................................ตัง้ แต่วนั ที่...............................
และจะขอรับเอกสำรดังต่อไปนี ้ (กรุณำใส่เครือ่ งหมำย  ในช่องที่ทำ่ นต้องกำร และแนบรูปถ่ำย
ชุดนักเรียนขนำด 1.5 นิว้ ตำมจำนวนเอกสำรที่ขอ)
 ใบรับรองควำมเป็ นนักเรียน ฉบับภำษำไทย
จำนวน ..............ชุด
 ใบรับรองควำมเป็ นนักเรียน ฉบับภำษำอังกฤษ
จำนวน ..............ชุด
 ใบรับรองเพื่อยื่นขอ VISA ประเทศ ............................................................
(กรอกข้อมูลด้านหลังให้ตรงกับ **หนังสือเดินทาง** )
 Academic Record / Transcript ฉบับภำษำไทย
จำนวน ..............ชุด
 Academic Record / Transcript ฉบับภำษำอังกฤษ จำนวน ..............ชุด
 สำเนำสมุดพก .................ชุด (ชัน้ ................/..........)
 ใบแสดงผลกำรเรียน ปพ.1 (แนบรูปถ่ำยชุดนักเรียนขนำด 1.5 นิว้ จานวน 4 รูป)
 ยื่นคำร้องเรือ่ งอื่นๆ.........................................................................................................
...........................................................................................................................................

.........เฉพาะเจ้าหน้าที่.........
คำร้อง เลขที่ .............................../.....................
ผูร้ บั คำร้อง............................วันที่......................
พร้อมเอกสำร......................................................
.........................................................................
รำยละเอียดเพิ่มเติม............................................
..........................................................................
.........................................................................
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชำระครบถ้วน ค้ำงชำระ ภำคเรียนที่1/..........
ชำระครบถ้วน ค้ำงชำระ ภำคเรียนที่2/..........
รำยละเอียดเพิ่มเติม............................................
.......................................................................
...........................................................................
ลงชื่อ...............................วันที่...........................
ความคิดเห็นของฝ่ ายการเงิน
 ควรอนุมตั ิ  ไม่ควรอนุมตั ิ
รำยละเอียดเพิ่มเติม............................................
…………………………………………………………………

…………………………………………………….
ลงชื่อ............................... วันที่........................
ความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำล่วงหน้ำนี ้ หำกผูป้ กครองไม่ประสงค์ให้นกั เรียนเข้ำศึกษำในโรงเรียน
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
ผูป้ กครองไม่ติดใจเรียกร้องเงินกลับคืน และยินดีบริจำคเงินดังกล่ำวเพือ่ ใช้พฒ
ั นำโรงเรียนทัง้ หมด ข้อเสนอแนะ ..........………....…………………
ทัง้ นีข้ ำ้ พเจ้ำยินดีปฏิบตั ิตำมระเบียบของโรงเรียนทุกประกำร
และข้ำพเจ้ำรับทรำบระเบียบ ............................………....………………….
เกี่ยวกับกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรลำออก และกำรรับเอกสำรทำงกำรศึกษำ
……………………………………..…………………………..
( ตามรายละเอียดด้านหลัง) แล้ว
……………………………………..…………………….……..
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและโปรดพิจำรณำอนุมตั ิ
ลงชื่อ.............................................................
ขอแสดงควำมนับถือ
...................../......................../..............
ลงชื่อ..................................................................................ผูย้ ื่นคำร้อง
(....................................................................................)ตัวบรรจง

ความคิดเห็นของผูอ้ านวยการ
 รับทรำบ  ควรอนุมตั ิ  ไม่ควรอนุมตั ิ

สำหรับท่ำนผูป้ กครองเสนอแนะควำมคิดเห็น ...........................................................................
...............................................................................................................................................
หมายเหตุ  กำรเขียนคำร้อง ผูป้ กครองที่มอบตัวนักเรียนเท่ำนัน้ เป็ นผูด้ ำเนินกำร กรณีบคุ คลอื่น
ทำกำรแทนจะต้องยื่นใบมอบอำนำจ พร้อมสำเนำ บัตรประชำชนของผูป้ กครอง
 ใบคาร้องมีระยะเวลาดาเนินการอนุมัติ 5 – 7 วันทาการ (กำรแจ้งลำออกล่ำช้ำ
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ใบคำร้องอำจไม่ได้รบั อนุมตั ิภำยในเวลำที่กำหนด)

ข้อคิดเห็น..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
ลงชื่อ...........................................................
................./......................../....................

การขอใบรับรองเพือ่ ใช้ประกอบการยืน่ ขอ VISA / เอกสารใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ / Academic Record / Transcript ให้
กรอกข้อความในรายการต่อไปนีด้ ้วยลายมือบรรจงเป็ นภาษาอังกฤษ (Block Letter) ให้ชัดเจนครบถ้วน และถูกต้องตรง
ตามทีร่ ะบุไว้ใน Passport (ในกรณีทขี่ อเอกสารภาษาไทยให้กรอกข้อมูลเป็ นภาษาไทย)
1. Student’s Name : ……………………………………………….…………………………Year…….……../….………
Sex : …………………………. Age : ………………………… Nationality : ……………………………………………….
Religion : …………………………… Date of Birth (Date / Month / Year) : ……………….………………………………
Name of parent : Mr. ………………………………………………………………………………………………………….….
Ms. / Mrs. ………………………………………………………………………………………………….….
ระเบียบการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การลาออก และการรับเอกสารทางการศึกษา
1. ช่องทางการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.1 เงินสด
1.2 เช็คธนำคำรขีดคร่อม / แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำม “ โรงเรียนสำรสำสน์เอกตรำ “ กรณีชำระด้วยเช็คมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
▪ ลงวันที่ที่ติดต่อชำระ (งดรับเช็คล่วงหน้ำ และเช็คทีม่ ีกำรขีดฆ่ำ,แก้ไขข้อควำม,ตัวเลข,มีรอยพับตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย)
▪ ระบุชื่อ-นำมสกุล ของนักเรียน และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูป้ กครองให้ชดั เจน ด้ำนหลังเช็ค
▪ กรณีชำระด้วยเช็คของธนำคำรสำขำต่ำงจังหวัด มีคำ่ ธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คข้ำมเขต ที่ผปู้ กครองต้องชำระเพิ่ม
1.3 โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร ธ.กรุงไทย บัญชีเลขที่ 036-0-22550-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนสำรสำสน์เอกตรำ
เมื่อชำระเงินแล้วส่งหลักฐำนกำรโอน ระบุชื่อ-นำมสกุล ระดับชัน้ ของนักเรียน และหมำยเลขโทรศัพท์ ของผูป้ กครอง มำที่
e-mail : tuitionfee@ektra.ac.th **กรณีไม่สง่ หลักฐำนกำรโอนถือว่ำกำรชำระเงินไม่สมบูรณ์ โรงเรียน ไม่สำมำรถตรวจสอบ
และออกใบเสร็จรับเงินได้**
1.4 ชำระผ่ำนบัตรเครดิต Visa, Master, JCB, Union Payที่ออกโดยธนำคำรในประเทศไทยเท่ำนัน้ (ไม่รบั บัตร Diner, Amex)
โดยมีคำ่ ธรรมเนียม 1.5%
1.5 ชำระผ่ำนระบบ QR Code (ไม่มีคำ่ ธรรมเนียม)
▪ กำรชำระผ่ำนบัตรเครดิต / QR Code ติดต่อชำระที่แผนกธุรกำร (ไม่รองรับระบบออนไลน์)
หมำยเหตุ ค่ำหลักสูตร GAC ต้องชำระเป็ นเงินสด หรือโอนผ่ำนบัญชีธนำคำรเท่ำนัน้
2. การลาออก ผูป้ กครองทีป่ ระสงค์ยำ้ ยสถำนศึกษำให้กบั นักเรียน ต้องยื่นแบบคำร้องลำออกที่แผนกธุรกำรตำมกำหนดดังนี ้
• ไม่ประสงค์เรียนต่อ ภำคเรียนที่ 2 ยื่นใบคำร้องลำออกภำยในวันที่ 30 กันยำยน ของปี กำรศึกษำนัน้
• ไม่ประสงค์เรียนต่อ ปี กำรศึกษำถัดไป ยื่นใบคำร้องลำออกภำยในวันที่ 30 เมษำยน ของปี กำรศึกษำนัน้
ยกเว้น ระดับชัน้ อนุบำล 3 , ประถมศึกษำปี ที่ 6 และมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ให้ยดึ ระเบียบปฏิบตั ิตำมใบแจ้งควำมจำนงศึกษำต่อในแต่ละปี กำรศึกษำ
หมายเหตุ : การลาออกภายหลังจากวันทีก่ าหนด เป็ นการลาออกผิดระเบียบโรงเรียน
3. การรับเอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็ นนักเรียนทุกประเภท
 สำมำรถรับเอกสำรทำงกำรศึกษำ และเอกสำรรับรองควำมเป็ นนักเรียนทุกประเภท เมื่อยื่นคำร้องลำออกถูกระเบียบโรงเรียน
ตำมแนวปฏิบตั ิในข้อ 2. และ ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมอื่นครบถ้วนทุกรำยกำร
 กรณีชำระค่ำธรรมเนียมด้วยเช็ค สำมำรถรับเอกสำรได้หลังจำกวันที่ชำระ 5-7 วันทำกำร

