
 

 

            วนัท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...............     ค ำรอ้ง เลขที่ .............................../..................... 
เรยีน  ผูอ้  ำนวยกำร โรงเรยีนสำรสำสนเ์อกตรำ            ผูร้บัค ำรอ้ง............................วนัท่ี...................... 
ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว......................................................................................................     พรอ้มเอกสำร...................................................... 
ที่อยู.่.....................................................................................................................................      ......................................................................... 
.............................................................................................................................................       รำยละเอียดเพิ่มเติม............................................ 
หมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได.้.........................................มีควำมเก่ียวขอ้งเป็น...........................      .......................................................................... 
ของด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส..........................................................................................................      ......................................................................... 
นกัเรยีนชัน้................./...........เลขประจ ำตวั..............................มีควำมประสงคจ์ะขอ ลาออก          ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา 

โดยยำ้ยนกัเรยีนไปเรยีนที่.................................................จงัหวดั/ประเทศ...............................      ช ำระครบถว้น คำ้งช ำระ ภำคเรยีนที่1/.......... 

เนื่องจำก.................................................................................ตัง้แตว่นัท่ี...............................      ช ำระครบถว้น คำ้งช ำระ ภำคเรยีนที่1/.......... 
และจะขอรบัเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ (กรุณำใสเ่ครือ่งหมำย  ในช่องที่ทำ่นตอ้งกำร และแนบรูปถ่ำย      รำยละเอียดเพิ่มเติม............................................ 
ชดุนกัเรยีนขนำด 1.5 นิว้ ตำมจ ำนวนเอกสำรที่ขอ)                    ....................................................................... 

   ........................................................................... 
   ลงช่ือ...............................วนัท่ี........................... 

             ความคิดเหน็ของฝ่ายการเงนิ 

          ควรอนมุตัิ       ไมค่วรอนมุตั ิ

   รำยละเอียดเพิ่มเตมิ............................................ 

     ………………………………………………………………… 

    …………………………………………………….        
   ลงช่ือ............................... วนัท่ี........................ 

  ยื่นค ำรอ้งเรือ่งอื่นๆ.........................................................................................................     
...........................................................................................................................................             ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการ 

คำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำลว่งหนำ้นี ้     หำกผูป้กครองไมป่ระสงคใ์หน้กัเรียนเขำ้ศกึษำในโรงเรยีน                  อนมุตัิ             ไม่อนมุตัิ                
ผูป้กครองไมต่ิดใจเรยีกรอ้งเงินกลบัคืน และยินดีบรจิำคเงินดงักลำ่วเพือ่ใชพ้ฒันำโรงเรยีนทัง้หมด      ขอ้เสนอแนะ ..........………....………………… 

ทัง้นีข้ำ้พเจำ้ยินดีปฏิบตัิตำมระเบียบของโรงเรยีนทกุประกำร         และขำ้พเจำ้รบัทรำบระเบียบ        ............................………....…………………. 
เก่ียวกบักำรช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ กำรลำออก และกำรรบัเอกสำรทำงกำรศกึษำ                    ……………………………………..………………………….. 

( ตามรายละเอียดด้านหลงั) แลว้              ……………………………………..…………………….……..    
          จึงเรยีนมำเพื่อทรำบและโปรดพิจำรณำอนมุตัิ               ลงช่ือ............................................................. 

                  ขอแสดงควำมนบัถือ             ...................../......................../.............. 
                              
                         ลงช่ือ..................................................................................ผูย้ื่นค ำรอ้ง                   ความคิดเหน็ของผู้อ านวยการ 

                                (....................................................................................)ตวับรรจง          รบัทรำบ    ควรอนมุตั ิ    ไมค่วรอนมุตัิ                  

ส ำหรบัทำ่นผูป้กครองเสนอแนะควำมคิดเห็น ...........................................................................     ขอ้คิดเห็น.......................................................... 
...............................................................................................................................................    ......................................................................... 
หมายเหตุ   กำรเขยีนค ำรอ้ง ผูป้กครองที่มอบตวันกัเรยีนเทำ่นัน้เป็นผูด้  ำเนินกำร กรณีบคุคลอื่น    ......................................................................... 
                      ท ำกำรแทนจะตอ้งยื่นใบมอบอ ำนำจ พรอ้มส ำเนำ บตัรประชำชนของผูป้กครอง          ........................................................................ 
                   ใบค าร้องมีระยะเวลาด าเนินการอนุมัติ 5 – 7 วันท าการ  (กำรแจง้ลำออกลำ่ชำ้      ลงช่ือ...........................................................    
                     หรอืกรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น ใบค ำรอ้งอำจไมไ่ดร้บัอนมุตัิภำยในเวลำที่ก ำหนด)                ................./......................../.................... 

  ใบรบัรองควำมเป็นนกัเรยีน  ฉบบัภำษำไทย                  จ ำนวน ..............ชดุ 
  ใบรบัรองควำมเป็นนกัเรยีน  ฉบบัภำษำองักฤษ             จ ำนวน ..............ชดุ 
  ใบรบัรองเพื่อยื่นขอ VISA ประเทศ ............................................................ 
(กรอกขอ้มูลด้านหลังใหต้รงกบั  **หนังสือเดนิทาง** ) 
  Academic Record / Transcript  ฉบบัภำษำไทย          จ ำนวน ..............ชดุ 
  Academic Record / Transcript  ฉบบัภำษำองักฤษ     จ ำนวน ..............ชดุ                                  
  ส  ำเนำสมดุพก .................ชุด (ชัน้ ................/..........) 
  ใบแสดงผลกำรเรยีน  ปพ.1 (แนบรูปถ่ำยชดุนกัเรยีนขนำด 1.5 นิว้ จ านวน 4 รูป) 

ใบค าร้องลาออก .........เฉพาะเจ้าหน้าที่......... 



การขอใบรับรองเพือ่ใช้ประกอบการยืน่ขอ VISA / เอกสารใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ / Academic Record / Transcript  ให้
กรอกข้อความในรายการต่อไปนีด้้วยลายมือบรรจงเป็นภาษาอังกฤษ (Block Letter)  ให้ชัดเจนครบถ้วน และถูกต้องตรง
ตามทีร่ะบุไว้ใน Passport   (ในกรณีทีข่อเอกสารภาษาไทยให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย) 

1.  Student’s Name :  ……………………………………………….…………………………Year…….……../….……… 
 Sex : …………………………. Age : ………………………… Nationality : ………………………………………………. 
 Religion : …………………………… Date of Birth (Date / Month / Year) : ……………….……………………………… 

Name of parent : Mr. ………………………………………………………………………………………………………….…. 
      Ms. / Mrs.  ………………………………………………………………………………………………….…. 

ระเบยีบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การลาออก และการรับเอกสารทางการศึกษา 

   1. ช่องทางการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 
        1.1  เงินสด  
          1.2  เช็คธนำคำรขดีครอ่ม / แคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ำยในนำม “ โรงเรยีนสำรสำสนเ์อกตรำ “ กรณีช ำระดว้ยเช็คมีขอ้ปฏิบตัิดงันี ้

▪ ลงวนัท่ีที่ติดตอ่ช ำระ (งดรบัเช็คลว่งหนำ้ และเช็คทีม่ีกำรขีดฆำ่,แกไ้ขขอ้ควำม,ตวัเลข,มีรอยพบัตำมประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทย) 
▪ ระบช่ืุอ-นำมสกลุ ของนกัเรยีน และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูป้กครองใหช้ดัเจน ดำ้นหลงัเช็ค 
▪ กรณีช ำระดว้ยเช็คของธนำคำรสำขำตำ่งจงัหวดั มคีำ่ธรรมเนียมกำรเรยีกเก็บเช็คขำ้มเขต ที่ผูป้กครองตอ้งช ำระเพิ่ม 

 1.3  โอนผำ่นบญัชีธนำคำร ธ.กรุงไทย บญัชีเลขที่ 036-0-22550-0 ช่ือบญัชี โรงเรยีนสำรสำสนเ์อกตรำ 
เมื่อช ำระเงินแลว้สง่หลกัฐำนกำรโอน ระบช่ืุอ-นำมสกลุ ระดบัชัน้ ของนกัเรยีน และหมำยเลขโทรศพัท ์ของผูป้กครอง มำที่  
e-mail : tuitionfee@ektra.ac.th  **กรณีไมส่ง่หลกัฐำนกำรโอนถือวำ่กำรช ำระเงินไมส่มบรูณ ์ โรงเรยีน ไมส่ำมำรถตรวจสอบ 
และออกใบเสรจ็รบัเงินได*้* 

          1.4  ช ำระผำ่นบตัรเครดิต Visa, Master, JCB, Union Payที่ออกโดยธนำคำรในประเทศไทยเทำ่นัน้(ไมร่บับตัร Diner, Amex)  
                 โดยมีคำ่ธรรมเนียม 1.5%  
          1.5  ช ำระผำ่นระบบ QR Code (ไมม่ีคำ่ธรรมเนยีม) 

▪ กำรช ำระผำ่นบตัรเครดิต / QR Code ตดิตอ่ช ำระท่ีแผนกธุรกำร (ไมร่องรบัระบบออนไลน)์  
          หมำยเหต ุ คำ่หลกัสตูร GAC  ตอ้งช ำระเป็นเงินสด หรอืโอนผำ่นบญัชีธนำคำรเทำ่นัน้ 

   2. การลาออก    ผูป้กครองทีป่ระสงคย์ำ้ยสถำนศกึษำใหก้บันกัเรยีน ตอ้งยื่นแบบค ำรอ้งลำออกที่แผนกธุรกำรตำมก ำหนดดงันี ้

• ไมป่ระสงคเ์รยีนตอ่ ภำคเรยีนที่ 2     ยื่นใบค ำรอ้งลำออกภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน  ของปีกำรศกึษำนัน้  

• ไมป่ระสงคเ์รยีนตอ่ ปีกำรศกึษำถดัไป    ยื่นใบค ำรอ้งลำออกภำยในวนัท่ี 30 เมษำยน  ของปีกำรศกึษำนัน้                               
       ยกเว้น ระดบัชัน้อนบุำล 3 , ประถมศกึษำปีที่ 6 และมธัยมศกึษำปีที่ 3 ใหย้ดึระเบยีบปฏิบตัิตำมใบแจง้ควำมจ ำนงศกึษำตอ่ในแตล่ะปีกำรศกึษำ      
       หมายเหตุ : การลาออกภายหลังจากวนัทีก่ าหนด เป็นการลาออกผิดระเบียบโรงเรียน 

   3. การรับเอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็นนักเรียนทุกประเภท    
         สำมำรถรบัเอกสำรทำงกำรศกึษำ และเอกสำรรบัรองควำมเป็นนกัเรยีนทกุประเภท  เมื่อยื่นค ำรอ้งลำออกถกูระเบียบโรงเรยีน   
                     ตำมแนวปฏิบตัิในขอ้ 2. และ ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ และคำ่ธรรมเนียมอื่นครบถว้นทกุรำยกำร 
         กรณีช ำระคำ่ธรรมเนยีมดว้ยเช็ค  สำมำรถรบัเอกสำรไดห้ลงัจำกวนัท่ีช ำระ 5-7 วนัท ำกำร 

 
           
         

 
 



 


