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ระเบียบการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา การลาออก และการรับเอกสารทางการศึกษา 

 1. ช่องทางการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.1  เงินสด  

1.2  เช็คธนำคำรขีดคร่อม / แคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ำยในนำม “ โรงเรียนสำรสำสนเ์อกตรำ “ กรณีช ำระดว้ยเช็คมีขอ้ปฏิบติัดังนี  ้
▪ ลงวนัที่ที่ติดต่อช ำระ (งดรบัเช็คล่วงหนำ้ และเช็คที่มีกำรขีดฆ่ำ,แก้ไขขอ้ควำม,ตวัเลข,มีรอยพบัตำมประกำศธนำคำร 

แห่งประเทศไทย) 
▪ ระบุชื่อ-นำมสกุล ของนกัเรียน และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูป้กครองใหช้ดัเจน ดำ้นหลงัเช็ค 
▪ กรณีช ำระดว้ยเช็คของธนำคำรสำขำต่ำงจงัหวดั มีค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คขำ้มเขต ที่ผูป้กครองตอ้งช ำระเพิ่ม 

1.3  โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร ธ.กรุงไทย บญัชีเลขที่ 036-0-22550-0 ชื่อบญัชี โรงเรียนสำรสำสนเ์อกตรำ 

 เมื่อช ำระเงินแลว้ส่งหลกัฐำนกำรโอน ระบุชื่อ-นำมสกุล ระดบัชัน้ ของนกัเรียน และหมำยเลขโทรศพัท ์ของผูป้กครอง 

 มำที่ e-mail : tuitionfee@ektra.ac.th  **กรณีไม่ส่งหลกัฐำนกำรโอนถือว่ำกำรช ำระเงินไม่สมบูรณ ์ โรงเรียน 
 ไม่สำมำรถตรวจสอบและออกใบเสร็จรบัเงินได*้* 

  1.4   ช ำระผ่ำนบตัรเครดิต Visa, Master, JCB, Union Payที่ออกโดยธนำคำรในประเทศไทยเท่ำนัน้(ไม่รบับตัร Diner, Amex)   
        โดยมีค่ำธรรมเนียม 1.5%  

  1.5   ช ำระผ่ำนระบบ QR Code (ไม่มีค่ำธรรมเนียม) 
▪ กำรช ำระผ่ำนบตัรเครดิต / QR Code ติดต่อช ำระที่แผนกธุรกำร (ไม่รองรบัระบบออนไลน)์  

หมำยเหตุ  ค่ำหลักสูตร GAC  ตอ้งช ำระเป็นเงินสด หรือโอนผ่ำนบัญชีธนำคำรเท่ำนัน้ 

 2. การลาออก 
  ผูป้กครองที่ประสงคย์ำ้ยสถำนศึกษำใหกั้บนกัเรียน ตอ้งย่ืนแบบค ำรอ้งลำออกที่แผนกธุรกำรตำมก ำหนดดงันี ้ 

• ไม่ประสงคเ์รียนต่อ ภำคเรียนที่ 2     ย่ืนใบค ำรอ้งลำออกภำยในวันที่ 30 กันยำยน  ของปีกำรศึกษำนัน้  

• ไม่ประสงคเ์รียนต่อ ปีกำรศึกษำถัดไป    ย่ืนใบค ำรอ้งลำออกภำยในวนัที่ 30 เมษำยน  ของปีกำรศึกษำนัน้                               
ยกเว้น  ระดบัชัน้อนุบำล 3 , ประถมศึกษำปีที่ 6 และมธัยมศึกษำปีที่ 3   ใหยึ้ดระเบียบปฏิบติัตำมใบแจง้ควำมจ ำนงศึกษำต่อ  
ในแต่ละปีกำรศึกษำ      
หมายเหตุ : การลาออกภายหลังจากวันท่ีก าหนด เป็นการลาออกผิดระเบียบโรงเรียน 
 

3. การรับเอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็นนักเรียนทุกประเภท    
               สำมำรถรบัเอกสำรทำงกำรศึกษำ และเอกสำรรบัรองควำมเป็นนกัเรียนทุกประเภท  เมื่อย่ืนค ำรอ้งลำออกถูกระเบียบ 
                        โรงเรียน  ตำมแนวปฏิบติัในขอ้ 2. และ ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมอื่นครบถ้วนทุกรำยกำร 
               กรณีช ำระค่ำธรรมเนียมดว้ยเช็ค  สำมำรถรบัเอกสำรไดห้ลังจำกวนัที่ช ำระ 5-7 วนัท ำกำร 

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

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

        
 
 
 
 
 


