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ระเบยีบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การลาออก และการรับเอกสารทางการศึกษา 

1. วิธีการช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา    

 ผูป้กครองสำมำรถช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำผ่ำน 2 ช่องทำงดงันี ้  
1. ช ำระท่ีแผนกธุรกำร    
2.   ช ำระผ่ำน Application School Bright   

วิธีการช าระ ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางทีช่ าระได ้

ช าระที ่
แผนกธุรการ 

ช าระผ่าน App 
School Bright 

1. เงินสด - ✓  

2. ช ำระผ่ำนระบบ QR Code - ✓ ✓ 

3. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิต Visa, Master  
    ท่ีออกโดยธนำคำรในประเทศไทยเท่ำนัน้  
   (ไม่รับบัตร Diner, Amex, JCB, UnionPay และ 
    บัตรเครดติทีอ่อกโดยธนาคารต่างประเทศ) 

1.7% ✓ ✓ 

4. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิต ธ.กสิกรไทย     
    และเลือกผ่อนจ่ำยได ้0% นำน 3 เดือน  
   *เฉพาะการช าระคา่เทอมเตม็จ านวนเทา่น้ัน 

1.7% ✓  

 

2. การลาออก 
 ผูป้กครองที่ประสงคย์ำ้ยสถำนศกึษำใหก้บันกัเรียน ตอ้งย่ืนแบบค ำรอ้งลำออกที่แผนกธุรกำรตำมก ำหนดดงันี ้

• ไม่ประสงคเ์รยีนตอ่ ภำคเรยีนที่ 2     ย่ืนใบค ำรอ้งลำออกภำยในวนัที่ 30 กนัยำยน  ของปีกำรศกึษำนัน้  

• ไม่ประสงคเ์รยีนตอ่ ปีกำรศกึษำถดัไป    ย่ืนใบค ำรอ้งลำออกภำยในวนัที่ 30 เมษำยน  ของปีกำรศกึษำนัน้                               
ยกเว้น  ระดบัชัน้อนบุำล 3 , ประถมศกึษำปีที่ 6 และมธัยมศกึษำปีที่ 3   ใหย้ึดระเบียบปฏิบตัิตำมใบแจง้ควำมจ ำนงศกึษำตอ่ 
ในแตล่ะปีกำรศกึษำ      
หมายเหตุ : การลาออกภายหลังจากวันทีก่ าหนด เป็นการลาออกผิดระเบยีบโรงเรียน 

 
3. การรับเอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็นนักเรียนทุกประเภท    

      สำมำรถรบัเอกสำรทำงกำรศกึษำ และเอกสำรรบัรองควำมเป็นนกัเรียนทกุประเภท  เม่ือย่ืนค ำรอ้งลำออกถกูระเบียบโรงเรยีน 
ตำมแนวปฏิบติัในขอ้ 2. และ ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ และคำ่ธรรมเนียมอื่นครบถว้นทกุรำยกำร 

        
หมายเหตุ : การเขียนค าร้อง ต้องด าเนินการโดยผู้ปกครองทีเ่ป็นผู้มอบตัวนักเรียน หากด าเนินการโดยบุคคลอืน่ ต้องมี
หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองทีเ่ป็นผู้มอบตัว 

           
            ลงช่ือ..............................................................(ผูย่ื้นค ำรอ้ง) 

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