
 
 
ท่ี ศธ ๐๔๒๓๔.๑๐/ว.๑๕๕                                                      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

                                                                               ต าบลบ่อเงิน  อ าเภอลาดหลุมแก้ว               
                                                                                          จังหวัดปทุมธานี   ๑๒๑๔๐ 
 

                                                         ๗   มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง   แจ้งช าระค่าบริการการศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียน (ห้องวิทยาศาสตร์หลักสูตรสถานศึกษา) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,๖ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑. รายละเอียดค่าบริการทางการศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗   จ านวน ๑ ฉบับ 
               ๒. รายละเอียดการช าระค่าบริการการศึกษาระบบ   Teller payment  จ านวน ๑ ฉบับ 
 

       ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์       
ท่ี ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ โรงเรียนจึงเรียนแจ้งท่านผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,๖ ในเรื่องการช าระ
ค่าบริการการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗  ในระบบ Teller payment โดยท่านสามารถด าเนินการช าระได้
ต้ังแต่ วันจันทร์ท่ี ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  โดยขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการ 
ถือปฏิบัติตามแนวทางการช าระค่าบริการการศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยเคร่งครัดตามรายละเอียดท่ีแนบมา
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอให้ท่านผู้ปกครองได้โปรดด าเนินการช าระ
ค่าบริการการศึกษาตามวันท่ีก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดในคุณสมบัติของนักเรียนข้อท่ี ๓.๖ ความว่า “ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่” และตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการอยู่ประจ าส าหรับนักเรียนประจ า  ข้อ ๑. ความว่า
ครูหอพักจะอนุญาตให้นักเรียนเข้าประจ าหอพักได้ต่อเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบคือน าหลักฐานมาแสดงว่าได้
ช าระค่าบริการการศึกษาต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดเรียบร้อยแล้ว   
                 เมื่อท่านผู้ปกครองได้ด าเนินการช าระค่าบริการการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอความอนุเคราะห์
โปรดน าส่งหลักฐานการโอนเงินมอบให้คุณครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   
เพื่อรวบรวมออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป หากท่านมีปัญหาในการปฏิบัติหรือข้อสงสัยประการใดสามารถ
ติดต่อได้ท่ีห้องการเงิน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โทร ๐๒-๕๙๙-๔๔๖๑-๔ ต่อ ๑๒๑  ในวันและเวลาราชการ 
 
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการตามเวลาท่ีก าหนด 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                    (นายสมร   ปาโท) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ  (งานการเงิน) 
โทร./โทรสาร. ๐๒-๕๙๙-๔๔๖๑-๔  ต่อ  ๑๒๑ 

 



 

ใบแจ้งช าระเงินค่าบริการการศึกษาในระบบ TELLER PAYMENT 

ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

(ส าหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์  หลักสูตรสถานศึกษา) 
สาขาท่ีช าระเงิน................................................................................วนัท่ี........................................๒๕๕๗ 

เพื่อน าเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว 
ช่ือบัญชี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  เลขท่ีบัญชี ๑๓๙-๖-๐๐๕๘๓-๘ 

 
 
  
 ช่ือ-สกุล.....................................................................  เลขประจ าตัว.......................................................... 
 ระดับการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี............................  ห้อง.......................... 
                             (ตัวเลข)                                                  (ตัวอักษร) 
 จ านวนเงินท่ีต้องช าระ ........๑๕,๔๐๐.....บาท  ...............หนึ่งหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน............... 
 

หมายเหตุ กรุณากรอกเอกสารน้ีให้ครบถ้วน พร้อมน าเงินสดหรือตราสารทางการเงินตามจ านวนเงินที่ระบุไปติดต่อช าระเงิน 
ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคารเพ่ิมอีกจ านวน ๑๕ บาท 
.......................................................................................................................................................................................
.. 

ใบแจ้งช าระเงินค่าบริการการศึกษาในระบบ TELLER PAYMENT 
ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

(ส าหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์  หลักสูตรสถานศึกษา) 
 

สาขาท่ีช าระเงิน.......................................................................วันท่ี........................................ ๒๕๕๗ 
เพื่อน าเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว 

ช่ือบัญชี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  เลขท่ีบัญชี ๑๓๙-๖-๐๐๕๘๓-๘ 
   
   
 
 ช่ือ-สกุล.....................................................................  เลขประจ าตัว.......................................................... 
 ระดับการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี............................  ห้อง.......................... 
                           (ตัวเลข)                                                   (ตัวอักษร) 
 จ านวนเงินท่ีต้องช าระ ........๑๕,๔๐๐.....บาท  ...............หนึ่งหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน............... 
 
หมายเหตุ  กรุณากรอกเอกสารน้ีให้ครบถ้วน พร้อมน าเงินสดหรือตราสารทางการเงินตามจ านวนเงินที่ระบุไปติดต่อช าระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคารเพ่ิมอีกจ านวน ๑๕ บาท 

   COMPANY  CODE =  PCCPT 

   COMPANY  CODE =  PCCPT 

  ส่วนที่ ๑ 

  ส่วนที่ ๒ 



 

แนวปฏิบัติในการช าระเงินค่าบริการการศึกษาระบบ TELLER PAYMENT 

ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 
 

 

๑. กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของใบแจ้งการช าระเงินให้ครบท้ังส่วนท่ี ๑ และ ๒ ทุกช่อง 
๒. ติดต่อช าระเงินได้ ท่ีธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศพร้อมช าระ

ค่าธรรมเนียมจ านวน ๑๕ บาท 
๓. ยื่นเอกสารใบ TELLER PAYMENT แก่เจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
๔. ผู้ปกครองน าหลักฐานการช าระเงินหรือใบน าฝากถ่ายส าเนาเก็บไว้ ส่วนใบ pay-in ตัวจริง

ฝากไว้กับนักเรียนเพื่อน ามาให้ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อและความ
ถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗    

๕. ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันเรียน น าเอกสารการช าระเงินท่ีนักเรียนน ามาให้ ส่งท่ีงานการเงิน 
๖. งานการเงินด าเนินการตามระบบการเงินการบัญชีต่อไป (ตรวจสอบความถูกต้อง งานการเงิน     

จัดท าบญัชี  และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อมอบแก่ผู้ปกครองต่อไป) 
           ๗.   ผู้ปกครองน าเอกสารหลักฐานทางการเงินไปด าเนินการตามระเบียบอื่นๆต่อไป 

 

** นักเรียนทุกคนใช้เลขประจ าตัวนักเรียน กรอกลงในช่องเลขประจ าตัว  ** 
           

หมายเหตุ 
 

๑. เพื่อป้องกันปัญหา  ทางโรงเรียนขออนุญาตท่ีจะไม่รับช าระด้วยเงินสด เช็ค ทุกกรณี 
๒. ขอความกรุณาโปรดช าระค่าบริการการศึกษาให้ตรงตามวันท่ีก าหนด 
๓. ท่านท่ีไม่ช าระค่าบริการการศึกษา หรือไม่ท าเรื่องผ่อนผันค่าบริการการศึกษาจากทางโรงเรียน  

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหอพักนักเรียนและให้ผู้ปกครองรับส่งแบบไป –  กลับแทน 
๔. หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณ  โทร ๐๒-๕๙๙๔๔๖๑-๔ 

ต่อ  ๑๒๑   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าบริการในการจัดการศึกษา  ส าหรับนักเรียนอยู่ประจ า 
 (ส าหรับนักเรียนหอ้งวิทยาศาสตร์  หลักสูตรสถานศึกษา)  

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
ประจ าภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

 

หมายเหตุ   ๑.  ค่าบริการการศึกษาท้ังหมดได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และน าเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา     

                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ แล้ว 
              ๒.  เน่ืองจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจ าและก่อต้ังมาเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี  
                     จึงจ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลรักษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ    
                     ปลอดภัยแก่นักเรียนทุกคน 
                ๓. ค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการต่างๆ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนและมี 
                    จ านวนเกินกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลจัดให้ 

    ๔. ค่าบริการการศึกษาท้ังหมด  โรงเรียนด าเนินการโดยค านึงถึงความจ าเป็นของนักเรียนเป็นส าคัญ สอดรับกับ   
        สภาวะเศรษฐกิจ  และความเปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติเช่นน้ีตลอดมา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความเป็นอยู่  
        และประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดข้ึนแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและค านึงถึงความ 
        สมัครใจจากผู้ปกครองทุกท่าน ท่ีมีบุตรหลานเรียนอยู่ ณ โรงเรียนแห่งน้ี 
   ๕.  เงินค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุช าระเฉพาะในภาคเรียนที่ ๑ เท่าน้ัน  
 

รายการ 
ระดับชั้น 

ม.๕ ม.๖ 
1. ค่าบริการซักรีดเส้ือผ้านักเรียน ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
2. ค่าบริการบ ารุงเพื่อการอยู่อาศัยท่ีหอพักนักเรียน ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 
3. ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า+ค่าน้ า) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
4. เงินบริจาคค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตลอดเวลากลางวันและกลางคืน 
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

5. ค่าบ ารุงรักษา ดูแล ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศท้ังหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
6. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย(กลางวัน/กลางคืน) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
7. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ 

เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 
  ๕๐๐  ๕๐๐ 

8. เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมวิชาการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ 

9. เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมนักเรียน   ๕๐๐   ๕๐๐ 
10. เงินบริจาคงานดูแลอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ ความสะอาด  

และซ่อมบ ารุงรักษาท้ังระบบ 
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

11. ค่าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ค่าคู่มือนักเรียน ๑๐๐        ๑๐๐ 
12. ค่าบัตรนักเรียน  / ค่าตรวจสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ   ๔๐๐  ๔๐๐ 

รวม (หนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ 


