ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๔๐/๒๓๔

โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่ อง

แจ้งการชําระเงินบํารุ งการศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เรี ยน

ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น ม.๒ , ม.๓ , ม.๕ และ ม.๖

สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑ ใบแจ้งการชําระเงินผ่านธนาคาร
๒. รายละเอียดการเก็บเงิน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กําหนดให้มีการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา ประจําภาคเรี ยน
ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนื อจากหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อเป็ นการสร้างคุณภาพชีวติ และมาตรฐานการศึกษาของนักเรี ยน โดย
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ และเห็นชอบ
ตามหนังสื อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒/๖๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๓ ในปี นี้โรงเรี ยนจะดําเนินการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา นักเรี ยนระดับชั้น ม.๒ , ม.๓ , ม.๕
และ ม.๖ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยผ่ านระบบของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ กครอง ซึ่ งจะได้ไม่ตอ้ งให้บุตรหลานนําเงินมาชําระอันอาจจะเกิดการสู ญหายได้ โดยโรงเรี ยนกําหนดให้
ชําระเงินตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ที่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ ผูป้ กครองจะต้องนําเอกสารใบแจ้งการชําระเงินไปติดต่อที่ธนาคารกรุ งไทย และ
โรงเรี ยนจะออกใบเสร็ จรับเงินให้นกั เรี ยน หลังตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารกรุ งไทย
ทางโรงเรี ยน
ขอขอบคุณท่านผูป้ กครองเป็ นอย่างสู ง ที่ได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
มาโดยตลอด และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความร่ วมมือจากท่านผูป้ กครองเป็ นอย่างดี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางเตือนใจ ปิ่ นนิกร)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
งานการเงิน
โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โทร (๐๒) ๙๐๖ ๓๙๗๒

คําชี้แจงรับเงินบํารุ งการศึกษา โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๔
๑. นักเรี ยนรับเอกสารใบแจ้งชําระเงินบํารุ งการศึกษา ได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
(www.sbp.ac.th/home.php) หรื อสามารถรับได้ที่ห้องการเงินของโรงเรี ยน
๒. นักเรี ยนเขียนชื่อ – นามสกุลนักเรี ยน เลขบัตรประชาชน ชั้น / ห้อง ภาคเรี ยน / ปี การศึกษา
ในส่ วนที่ ๑ (สําหรับนักเรี ยน) ส่ วนที่ ๒ (สําหรับธนาคาร) ลงรายการเงินบํารุ งการศึกษาตามแผนการ
เรี ยนของนักเรี ยนให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
๓. ผูป้ กครองนักเรี ยนนําเงินไปชําระค่าเทอม ได้ที่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทัว่ ประเทศ และแอปพลิเคชั้น กรุ งไทย NEXT ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
๔. ผูป้ กครองและนักเรี ยน ไม่สามารถจ่ายเงินผ่านตู ้ ATM ได้ ให้นาํ ไปชําระที่ ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทัว่ ประเทศ เท่านั้น
๕. หลังจากชําระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร ส่ วนที่ ๑ (สําหรับนักเรี ยน) ไว้เป็ นหลักฐานในการขอ
ใบเสร็ จรับเงิน และหนังสื อรับรองใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร (หากต้องใช้) ในกรณี ที่นกั เรี ยน
ไม่ได้ใบเสร็ จรับเงิน ให้นาํ เอกสารมาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อขอรับใบเสร็ จรับเงิน
๖. ผูป้ กครองนักเรี ยนที่อยูต่ ่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชําระเงินฯ จากเว็บไซต์
โรงเรี ยนโดยพิมพ์เอกสารแล้วจ่ายเงินให้ตรงตามห้องเรี ยนของนักเรี ยน แล้วสามารถดําเนินการ ตามข้อ
๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้นได้
๗. ผูป้ กครองจ่ายค่าธรรมเนี ยมการชําระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทัว่ ประเทศ

รายละเอียดค่าใช้ จ่ายของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
ที่

รายการค่ าใช้ จ่ายทีข่ อรับการสนับสนุน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

1.

ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

15,000

14,500 14,500 15,000 14,500 14,500

2.

ห้องเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษ

35,000

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

3.

ห้องเรี ยนปกติ

3,600

3,400

3,400

3,600

3,400

3,400

ค่าบัตรประจําตัวนักเรี ยน
ค่าจ้างครู ชาวต่างประเทศ
ค่าจ้างผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
ค่าจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์
ค่าประกันชีวติ /ประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
ค่าตรวจสุขภาพนักเรี ยน
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