INTERNATIONAL SCHOOL THAILAND

ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาประจาปี พ.ศ. 2561 -2562

300 Grandview, Moo 10, Chiang Mai,
50100+66 53806230-1

ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบีย น

ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า สาหรั บนั กเรี ยนใหม่
ชั้ น อนุ บาล1 ถึง ชั้ น ปี ที่ 13
ค่า สมัครและค่า สอบเข้า (ชาระเมื่ อ เข้า สอบ)
4,000 บาท
ค่า ลงทะเบี ย น
50,000 บาท
ค่า บารุ ง โรงเรี ย น
10,000 บาท
ค่า มัด จาหนังสื อ
12,000 บาท
*หมายเหตุ : โรงเรี ย นจะไม่ คืน เงิ น ค่า ธรรมเนี ย มนี้ ไม่ ว่า ในกรณี ใ ดๆ ยกเว้น ค่า ประกัน หนัง สื อ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษา
ต่ อ ภาคเรี ยน
อนุ บาล 1 และอนุ บาล 2 (อายุ 3-4ปี )
67,950 บาท
ชั้น ปี ที่ 1 และชั้น ปี ที่ 2 (อายุ 5-6ปี )
95,975 บาท
ชั้น ปี ที่ 3 ถึง ชั้น ปี ที่ 6 (อายุ 7-10ปี )
114,275 บาท
ชั้น ปี ที่ 7 ถึง ชั้น ปี ที่ 9 (อายุ 11-13ปี )
129,225 บาท
ชั้น ปี ที่ 10 ถึง ชั้น ปี ที่ 11 (อายุ 14-15ปี )*
152,675 บาท
ชั้น ปี ที่ 12 ถึง ชั้น ปี ที่ 13 (อายุ 16 ปี ขึ้น ไป)*
182,000 บาท
* รวมค่า ธรรมเนี ย มการทดสอบมาตรฐานของหลักสู ต รนานาชาติ

ต่ อปี
135,900 บาท
191,950 บาท
228,550 บาท
258,450 บาท
305,350 บาท
364,000 บาท

ค่ า ธรรมเนี ย มพิเ ศษ
หลักสู ต รเสริ ม การศึ ก ษาพิเศษ (ชั้น ประถมศึ กษา)

ต่ อ ภาคเรี ยน
23,000 บาท

ต่ อปี
46,000 บาท

ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ
ค่า บารุ ง โรงเรี ย นประจาปี (นักเรี ย นปั จจุ บ ัน : จาเป็ น)
ค่า อาหารกลางวัน (รวมอาหารว่า งสาหรั บ ชั้น อนุ บ าล)
ค่า รถรั บ ส่ ง นักเรี ย น (ไม่ บ ัง คับ )
ค่า สมาชิ กสมาคมผูป้ กครองต่ อ นัก เรี ย น (จาเป็ น)
ค่า เบี้ ย ประกัน อุบ ัติ เหตุ (จาเป็ น)

ต่ อ ภาคเรี ยน

ต่ อปี
10,000 บาท
18,500 บาท
30,000 บาท
650 บาท
900 บาท

9,250 บาท
15,000 บาท

ส่ วนลดค่ า เล่ า เรี ยน
1. สาหรั บครอบครั วที่ มี บุต รศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย น 3 คนหรื อมากกว่า บุ ต รคนสุ ด ท้า ยจะได้รั บ ส่ ว นลดค่า เรี ย นร้ อยละ 25
2. บุ ต รคนสุ ด ท้า ยได้รั บ การยกเว้น ค่า สมัครและค่า สอบเข้า
หมายเหตุ *
1. ผู ป้ กครองต้อ งชาระค่า ลงทะเบี ย นล่ว งหน้า เป็ นจานวนเงิ น 30,000 บาท ภายในวัน ที่ 11 เมษายน เพื่อ ยืน ยัน การเข้า เรี ย นในปี การศึ ก ษา
ถัด ไป 2561-62 ทั้ง นี้ โรงเรี ย นจะไม่ คืน ค่า ลงทะเบี ย นล่ ว งหน้า แต่ จะหักค่า ลงทะเบี ย นล่ว งหน้า ออกจากค่า ธรรมเนี ย มการศึ กษาในปี ถัด ไป
2. สาหรั บ นัก เรี ย นใหม่ ผูป้ กครองต้อ งชาระค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ง หมดก่ อ นวัน เปิ ดเรี ย นวัน แรกหรื อ แผนการชาระค่า เล่า เรี ย นต้องได้รั บ
การพิจารณาอนุ ม ัติ จากฝ่ ายการเงิ น อย่า งน้อย 5 วัน ล่ว งหน้า ก่ อนเปิ ดเรี ย นวัน แรก
3. ค่า ธรรมเนี ย มทุ กประเภทไม่ ส ามารถขอคืน ได้
4. โรงเรี ย นขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงอัต ราค่า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ
5. การคืน ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
 ลาออกก่ อนเปิ ดภาคเรี ย น คืน เงิ น ได้ 70 %
 ลาออกช่ ว งระหว่า ง 20 วันแรกของการเปิ ดภาคเรี ย น คื น เงิ นได้ 50 %
 ลาออกช่ ว งระหว่า ง 21-40 วันแรกของการเปิ ดภาคเรี ย น คืน เงิ นได้ 20 %
 ลาออกหลัง 40 วัน เป็ นต้น ไป ไม่ ส ามารถคื น เงิ น ได้

INTERNATIONAL SCHOOL THAILAND

Fee Schedule 2018 – 2019
Enrolment Fees

300 Grandview, Moo 10, Chiang Mai,
50100+66 53806230-1

New student Enrolment Fees

Application & Pre-admission Assessment
4,000 THB
(Paid at time of testing)
Registration Fee
50,000 THB
Annual Capital Fee
10,000 THB
Book Deposit
12,000 THB
Note that one time fees for new students are non-refundable (except the book deposit).
Tuition Fees
Early Years 1-2
Years 1 and 2
Years 3-6
Years 7-9
Years 10-11
Years 12-13

Per Semester
(ages 3-4 years)
67,950 THB
(ages 5-6 years)
95,975 THB
(ages 7-10 years)
114,275 THB
(ages 11-13 years)
129,225 THB
(ages 14-15 years) *
152,675 THB
(ages 16 years & up) *
182,000 THB
*This includes all IGCSE and A Level examination entry fees.

Additional Fees by Assessment
Primary Learning Support Supplement

Per Semester
23,000 THB

Additional Fees
Annual Capital Fee (current students) - Mandatory
Lunch (including snack for Early Years)
Transportation Fee - Optional
PTO Contribution (per student) - Mandatory
Accident Insurance Supplement - Mandatory

9,250 THB
15,000 THB

Per Year
135,900 THB
191,950 THB
228,550 THB
258,450 THB
305,350 THB
364,000 THB

Per Year
46,000 THB

10,000 THB
18,500 THB
30,000 THB
650 THB
900 THB

Fee reductions for families with more than 2 children
1. A 25% reduction in tuition fees is available upon enrolment to families of three or more children. This will be
available to the youngest child only. The reduction is limited to one child per family.
2. The pre-admission assessment fee is waived for the third child only.
Important Notes
1. A re–enrolment deposit of 30,000 THB is payable each school year to secure the student’s placement for the
following school year. This non-refundable deposit is deducted from the fees payable for the new school year.
The due date for 2018-19 re-enrolment fee is April 11, 2018. Payment after this date will not guarantee the
students’ placement.
2. All tuition fees must be paid and received by the financial officer at least 1 business day prior to the students
first day of school. Payment plans will be considered, but requires approval by the finance office at least 5 days
prior to the start of students first day of school.
3. Refunds will only be granted in exceptional circumstances and will need to be agreed with the Associated
Business Manager.
4. Lanna school reserves the right to change the fee structure.

