
 

ท่ี ศธ ๐๔๒๓๒.๑๕/ว.467                                   โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
                    เลขท่ี ๓๓๓   แขวงสามวาตะวันตก    

               เขตคลองสามวา   กรุงเทพฯ   ๑๐๕๑๐    

        1   พฤศจิกายน   ๒๕๖5 

เรื่อง     แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 

เรียน     ผู้ปกครองนักเรียน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตฯ  (ด้านหลัง) 

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินรายได้สถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา ๒๕๖5 ณ หอประชุมนบนวมินทร์ ตามกำหนดการดังนี้ 
 
ลำดับท่ี ระดับช้ัน วันเดือน/ป ี รายการดำเนินการ 

๑ ม.๑,ม.๔  
วันเสาร์ท่ี  26  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
เวลา 07.30 - ๑2.๐๐ น. 

1.ชำระเงินบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม)   
2.ประชุมพบผู้บริหารสถานศึกษา  
3.พบครูท่ีปรึกษา 
- รับผลการเรียน 
- รับเงิน/จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
- รับใบเสร็จค่าเทอม (กรณีชำระเงินล่วงหน้า 
  3 พ.ย.- 24 พ.ย.65 (โอน)) 

๒ ม.๒,ม.๕ 
วันเสาร์ 26  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
เวลา ๑3.00 - ๑7.๐๐ น. 

๓ ม.๓,ม.๖ 
 
วันอาทิตย์ท่ี 27  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
เวลา ๐7.30 - ๑2.๐๐ น. 

 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง
ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ ร่วมพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของบุตรหลานของท่าน โดยโรงเรียนจะมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                     ( นายจันทร   เท่ียงภักดิ์ )                          
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย    

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โทร. ๐๒-๑๘๑๑๑๐๐      
โทรสาร  ๐๒-๑๘๑๑๑๐๗ 

 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2565 

 
----------------------------------------------- 

 
ระดับชั้น เวลา รายการ สถานที ่

วันเสาร์ที่   26   พฤศจิกายน   2565 
 

 
ม.1 ม.4 

 
 
 
 
 
 
 

ม.2 ม.5 
 

เช้า 
07.30 - 09.00 น. 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 
 
 
 

บ่าย 
13.00 - 14.00 น. 
13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 17.00 น. 

 
- ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
- ลงทะเบียนรับบัตรคิว 
- พบผู้บริหารสถานศึกษา 
- พบครูท่ีปรึกษา (รับผลการเรียน/รับ- 
  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/รับ  
  ใบเสร็จรับเงิน(สำหรับผู้ปกครองท่ีชำระค่า 
  เทอมล่วงหน้าด้วยระบบ netbank) 
 
- ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
- ลงทะเบียนรับบัตรคิว 
- พบผู้บริหารสถานศึกษา 
- พบครูท่ีปรึกษา (รับผลการเรียน/รับ- 
  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/รับ 
  ใบเสร็จรับเงิน(สำหรับผู้ปกครองท่ีชำระค่า 
  เทอมล่วงหน้าด้วยระบบ netbank) 
 

 
- ห้องอาเซียน (ช้ัน 2) 
- ห้องประชุมนบนวมินทร ์
- ห้องประชุมนบนวมินทร ์
- ห้องเรียน 
 
 
 
 
- ห้องอาเซียน (ช้ัน 2) 
- ห้องประชุมนบนวมินทร ์
- ห้องประชุมนบนวมินทร ์
- ห้องเรียน 

วันอาทิตย์ที่   27   พฤศจิกายน   2565 
 

 
ม.3 ม.6 

เช้า 
07.30 - 09.00 น. 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

 

 
- ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
- ลงทะเบียนรับบัตรคิว 
- พบผู้บริหารสถานศึกษา 
- พบครูท่ีปรึกษา (รับผลการเรียน/รับ- 
  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/รับ 
  ใบเสร็จรับเงิน(สำหรับผู้ปกครองท่ีชำระค่า 
  เทอมล่วงหน้าด้วยระบบ netbank) 

 
- ห้องอาเซียน (ช้ัน 2) 
- ห้องประชุมนบนวมินทร ์
- ห้องประชุมนบนวมินทร ์
- ห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖5 
พร้อมช่องทางการชำระเงิน 

--------------------------------------------------------------- 

ระดับชั้น รายการ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ 

 ม.1-6 
  
-  ค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) 

 
3,020 บาท 

(ค่าบำรุงการศึกษารวม) 
      ๑๕,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นจำนวนเงิน 3,020 บาท       ๑๕,000 บาท 
 
    ๑.  รายการค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา   =       3,020   บาท 
  ๑.๑ ค่าระบบสแกนบัตรนักเรียน    ๑50 บาท 
  1.2 ค่าวารสารโรงเรียน       20  บาท 

๑.3 โครงการพัฒนาความถนัดนอกเวลา   ๓๐๐ บาท 
๑.4 ค่าจ้างครูต่างชาติ     ๕๐๐ บาท 
๑.5 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ   ๑๕๐  บาท 
๑.6 ค่าสอนคอมพิวเตอร์     ๕๐๐   บาท  
๑.7 ค่าจ้างบุคลากร            ๑,๔๐๐ บาท  

๒. ช่องทางการชำระเงิน (เพื่อความรวดเร็วในการมอบตัวขอความร่วมมือชำระเป็นเงินโอน) 
๒.๑ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยช่ือบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
      เบญจมราชาลัย 

๒.๑.๑ โอนด้วยระบบ Bill payment โดยสามารถดาวน์โหลดและปรินต์ใบแจ้งการชำระ   
         เงิน (Pay in slip) ของตนเอง ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  จากนั้นนำไปชำระ 
         ได้ท่ีธนาคารกรุงไทย (เก็บค่าบริการครั้งละ ๑๐ บาท) 
๒.๑.๒ โอนด้วยระบบแอพพลิเคช่ัน Netbank ได้ทุกธนาคาร โดยปรินต์ใบแจ้งการชำระ   
         เงิน (Pay in slip ) ของตนเอง สแกนคิวอาร์โค๊ต , บาร์โค๊ต  เพื่อชำระเงิน 
 
 

 
  
 
 
๒.๒ ชำระเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ในวันประชุม 
  

 

*** โอนล่วงหน้าจะลดขั้นตอนการดำเนินการ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอคิวจ่าย  
   เริ่มโอนเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ต้ังแต่วันท่ี  3 พ.ย. - 24 พ.ย.65   
   สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ในวันประชุม (26-27 พ.ย.65) 

หมายเหตุ      -  เนื่องจากสถานท่ีจอดรถในโรงเรียนมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาผู้ปกครองหลีกเล่ียง 
            การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาในวันดังกล่าว และขออภัยมา  ณ โอกาสนี้ 
                   


