
 

 

 
 
 

 
 

 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2563 -2564  

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน:          
ค่าสมัครและค่าสอบเข้า (ช าระเม่ือเข้าสอบ)        4,500 บาท 

ค่าธรรมเนียมการสอบเขา้ (ส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในชั้นเยยีร์ 1 ถึงช้ันเยยีร์ 11) เพื่อประเมินศกัยภาพของนกัเรียนท่ีเหมาะสมในการเขา้โรงเรียนและเพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเดก็ไดอ้ยา่งสูงสุด 

 

ค่าลงทะเบียน          55,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมจ่ายเพียงคร้ังเดียวเพ่ือครอบคลุมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการรับลงทะเบียนนกัเรียนใหม่(ส ำหรับนักเรียนท่ีเข้ำเรียนในช้ันเยยีร์ 1 ถึงช้ันเยยีร์ 11)   

       

ค่ามัดจ าหนังสือ          13,000 บาท 

ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีครอบคลุมค่าหนงัสือท่ีอาจสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างท่ีนกัเรียนเรียนท่ีโรงเรียน ซ่ึงเงินส่วนน้ีจะไดรั้บคืน เม่ือนกัเรียนลาออกจากโรงเรียน หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ี
อาจเกิดข้ึนเรียบร้อยแลว้ 
ค่าธรรมเนียมข้างต้นช าระเพยีงครังงเดียสส าหรับนักเรียนใหม่ 

นักเรียนที่ลาออกจากโรงเรียนและกลบัเข้ามาเรียนเกนิระยะเสลา 12 เดือนที่ลาออกไปแล้ส จะต้องเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าสข้างต้นใหม่ 

เงินค่าธรรมเนียมนีงจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ส่าในกรณีใดๆ (ยกเส้นค่าประกนัหนังสือ) 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา:    
         ต่อภาคเรียน  ต่อปี 

เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-2   (อาย ุ2-4ปี)    79,925 บาท  159,850 บาท 

ชั้นเยยีร์ 1 และชั้นเยยีร์ 2  (อาย ุ5-6ปี)    109,350 บาท  218,700 บาท 

ชั้นเยยีร์ 3 ถึงชั้นเยยีร์ 6    (อาย ุ7-10ปี)    130,200 บาท  260,400 บาท 

ชั้นเยยีร์ 7 ถึงชั้นเยยีร์ 9    (อาย ุ11-13ปี)    143,750 บาท  287,500 บาท 

ชั้นเยยีร์ 10 ถึงชั้นเยยีร์ 11   (อาย ุ14-15ปี)*    169,850 บาท  339,700 บาท 

ชั้นเยยีร์ 12 ถึงชั้นเยยีร์ 13   (อาย ุ16 ปีข้ึนไป)*    202,450 บาท  404,900 บาท 

* ค่าธรรมเนียมข้างต้นรสมค่าสอบทังงหมดแล้ส ซ่ึงรสมถึงค่าสอบ IGCSE (ประมาณ 16,180 บาท – 20,800 ส าหรับ 7-9 สิชา), A/AS Level (ประมาณ 17,400 บาท 
ส าหรับ AS Level 4 วิชา และ A2 3 สิชา), 
 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาของเยียร์ 6 รสมค่าสอบไส้ด้สยแล้ส (ประมาณ 1,800 บาท) และรสมถึงค่าสอบสัดระดับช่สงชังน Primary Check Point ช่สงเยียร์ 1-6 

(ประมาณ 91,900 บาท)  

     

ค่าธรรมเนียมเพิม่เติม: 

ค่าธรรมเนียมบังคับ (ค่าธรรมเนียมเหล่านีง เป็นค่าธรรมเนียมท่ีนักเรียนทุกคนต้องช าระในแต่ละปี และไม่สามารถขอคืนเงินได้) 

       

ค่าธรรมเนียมรายปี            10,000 บาท 

เพ่ือช่วยในการก่อสร้างและปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างทั้งแผนกประถมศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และบ ารุงรักษาส่ิงอ  านวยความสะดวกในโรงเรียนทั้งสองแห่ง ค่าธรรมเนียม
เหล่าน้ีอาจใชใ้นการซ้ือส่ิงของเพ่ือทดแทนส่ิงของท่ีสึกหรอ  

 

ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู PTO (ต่อคน)        650 บาท 

เพื่อสนบัสนุนสมาคมผูป้กครองและครูในการประสานงานและสนบัสนุนโรงเรียนร่วมกนัดา้นต่างๆ 

 

ค่าเบีงยประกนัอุบัติเหตุ (จ าเป็น)          1,000 บาท 

เพ่ือการช่วยเหลือดา้นความปลอดภยัใหก้บันกัเรียนทุกคน ประกนัอุบติัเหตุจะใชใ้นกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ ขณะนกัเรียนอยูใ่นโรงเรียน 

 
 

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมด้านการบริการของทางโรงเรียนซ่ึงผู้ปกครองสามารถเลือกรับ/ไม่รับบริการเหล่านีง: 
         ต่อเทอม   ต่อปี 

อาหารกลางวนั        9,625 บาท  19,250 บาท 

รถรับ-ส่งโรงเรียน (ระหว่างบา้นและโรงเรียน)      15,600 บาท  31,200 บาท 
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หมายเหตุ: 
ส่สนลดค่าเล่าเรียนส าหรับครอบครัสท่ีมีบุตรศึกษาท่ีโรงเรียน 3 คนขึงนไป 

1.    ส าหรับครอบครัวท่ีมีบุตรศึกษาท่ีโรงเรียน 3 คนข้ึนไป บุตรคนสุดทา้ยจะไดรั้บส่วนลดค่าเรียน 25% ส่วนลดน้ีต่อบุตร 1 คนต่อครอบครัวเท่านั้น 

2.    ค่าสมคัรและค่าสอบเขา้จะไดรั้บการยกเวน้ส าหรับบุตรคนท่ี 3 เท่านั้น 

 

หมายเหตุเพิม่เติม: 

1. ส าหรับนกัเรียนปัจจุบนั ผูป้กครองตอ้งช าระค่าลงทะเบียนปีการศึกษา 2563-64 ล่วงหนา้ เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท ภำยในวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563  เพื่อ
ประกนัสิทธ์ิการเขา้เรียนในปีการศึกษาถดัไป ทั้งน้ี ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าลงทะเบียนล่สงหน้าแต่จะหกัออกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีถดัไป วนัครบก าหนดช าระ
ค่าลงทะเบียนประกนัสิทธ์ิ คือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 หากท่านผูป้กครองช าระเงินหลงัจากวนัท่ีก าหนด ทางโรงเรียนจะไม่รับประกนัสิทธ์ิเรียนใหไ้ด ้

2. ส าหรับนกัเรียนใหม่ ผูป้กครองตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดภายใน 10 วนัหลงัจากไดรั้บการยนืยนัรับเขา้เรียนปีการศึกษา 2563-64  

3. ค่าเล่าเรียนทั้งหมดจะตอ้งช าระกบัเจา้หนา้ท่ีการเงิน ตามวนัท่ีก าหนดดงัน้ี: 

● ภาคเรียนท่ี 1 – ศุกร์ 7 สิงหำคม 2563 

● ภาคเรียนท่ี 2 – ศุกร์ 18 ธันวำคม 2563 

4. ส าหรับนกัเรียนใหม่ท่ีเขา้เรียนระหว่างภาคเรียน ผูป้กครองตอ้งช าระค่าเล่าเรียนภายใน 5 วนัก่อนเขา้ชั้นเรียน แต่หากนกัเรียนเร่ิมเรียนภายใน 5 วนันบัจากวนัท่ี
ลงทะเบียนเรียน ตอ้งช าระค่าเล่าเรียนก่อนเร่ิมเรียน 1 วนั  

5. นักเรียนท่ีเข้ำศึกษำระหว่ำงภำคเรียน ค่ำเล่ำเรียนจะคิดจำกอัตรำส่วนของวันท่ีเหลือในปีกำรศึกษำน้ัน หำรด้วย 180 วัน (จ ำนวนวันท้ังหมดของปีกำรศึกษำ)  
6. หากช าระค่าเล่าเรียนหลงัจากวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3 และ 4 ขา้งตน้ จะตอ้งช าระค่าปรับ 10% ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ 
7. การแบ่งช าระค่าเรียนจะไดรั้บการพิจารณา และอนุมติัจากรองผูจ้ดัการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนวนัเร่ิมเรียนของนกัเรียน และมีค่าบริการ 5% 

8. การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเง่ือนไขท่ีปรากฏ ดงัน้ี (ทางโรงเรียนจะไม่มีการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมอ่ืน): 

● ลาออกก่อนเปิดภาคเรียน      คืนเงินได ้70 % 

● ลาออกช่วงระหว่าง 20 วนัแรกของการเปิดภาคเรียน   คืนเงินได ้50 % 

● ลาออกช่วงระหว่าง 21-40 วนัแรกของการเปิดภาคเรียน   คืนเงินได ้20 % 

● ลาออกหลงั 40 วนัเป็นตน้ไป     ไม่สามารถคืนเงินได ้

9. หนังสือจำกห้องสมดุและหนังสืออ่ืนๆ ท่ีนักเรียนยืมและสูญหำยหรือช ำรุด ทำงโรงเรียนจะส่งใบแจ้งหนีไ้ปยงัผู้ปกครอง และต้องช ำระเงินภำยใน 14 วันจำกวันท่ีในใบ
แจ้งหนี ้ หำกพ้นจำกวันท่ีท่ีก ำหนด ทำงโรงเรียนจะท ำกำรหักเงินจำกค่ำมดัจ ำหนังสือโดยอัตโนมติั 

10. ทางโรงเรียนนานาชาติลานนาขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


