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ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาประจาปี พ.ศ. 2562 -2563
ค่าธรรมเนี ยมการลงทะเบียน:
ค่าสมัครและค่าสอบเข้า (ชาระเมื่อเข้าสอบ)
4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบเข้า (สาหรับนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในชัน้ เยียร์ 1 ขึน้ ไป) เพือ่ ประเมินศักยภาพของนักเรียนทีเ่ หมาะสมในการเข้าโรงเรียนและทาให้โรงเรียน
สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างสูงสุด
ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมจ่ายเพียงครัง้ เดียวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการรับลงทะเบียนนักเรียนใหม่

55,000 บาท

ค่ามัดจาหนังสือ
13,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครอบคลุมค่าหนังสือทีอ่ าจสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างทีน่ กั เรียนเรียนทีโ่ รงเรียน ซึง่ เงินส่วนนี้จะได้รบั คืน เมือ่ นักเรียนลาออกจากโรงเรียน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ เรียบร้อยแล้ว
ค่าธรรมเนี ยมข้างต้นชาระเพียงครัง้ เดียวสาหรับนักศึกษาใหม่
นักเรียนที่ลาออกจากโรงเรียนและกลับเข้ามาเรียนเกิ นระยะเวลา 12 เดือนที่ลาออกไปแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้นใหม่
เงิ นค่าธรรมเนี ยมนี้ จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ (ยกเว้นค่าประกันหนังสือ)

ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ต่อภาคเรียน

ต่อปี

เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-2 (อายุ 2-4ปี )
72,700 บาท
145,400 บาท
ชัน้ เยียร์ 1 และชัน้ เยียร์ 2
(อายุ 5-6ปี )
101,725 บาท
203,450 บาท
ชัน้ เยียร์ 3 ถึงชัน้ เยียร์ 6
(อายุ 7-10ปี )
121,125 บาท
242,250 บาท
ชัน้ เยียร์ 7 ถึงชัน้ เยียร์ 9
(อายุ 11-13ปี )
135,675 บาท
271,350 บาท
ชัน้ เยียร์ 10 ถึงชัน้ เยียร์ 11
(อายุ 14-15ปี )*
160,300 บาท
320,600 บาท
ชัน้ เยียร์ 12 ถึงชัน้ เยียร์ 13
(อายุ 16 ปี ขน้ึ ไป)*
191,100 บาท
382,200 บาท
* ค่าธรรมเนี ยมข้างต้นรวมค่าสอบทัง้ หมดแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าสอบ IGCSE (ประมาณ 16,180 บาท – 20,800 สาหรับ 7-9 วิ ชา), A/AS Level (ประมาณ
17,400 บาท สาหรับ 4 AS และ 3 A2 วิ ชา),
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาของเยียร์ 6 รวมค่าสอบไว้ด้วยแล้ว (ประมาณ 1,800 บาท) และรวมถึงค่าสอบวัดระดับช่วงชัน้ Primary Check
Point ช่วงเยียร์ 1-6 (ประมาณ 91,900 บาท)

ค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติ ม:
ค่าธรรมเนียมบังคับ (ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็ นค่าธรรมเนียมทีน่ ักเรียนทุกคนจะต้องชาระในแต่ละปี และไม่สามารถขอคืนเงินได้)
ค่าธรรมเนี ยมรายปี
เพือ่ ช่วยในการปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ของทีส่ กึ หรอ

หรือบารุงรักษาสิง่ อานวยความสะดวกในโรงเรียนทัง้ สองแห่ง

10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจใช้ในการซื้อสิง่ ของเพือ่ ทดแทน

ค่าธรรมเนี ยมสมาคมผูป้ กครองและครู PTO (ต่อคน)
650 บาท
เพือ่ สนับสนุนสมาคมผูป้ กครองและครูทเ่ี ชือ่ มโยงระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครอง ในการประสานงานและสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั ิ เหตุ (จาเป็ น)
950 บาท
เพือ่ การช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้กบั นักเรียนทุกคน ประกันอุบตั เิ หตุจะใช้ในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุ ขณะนักเรียนอยู่ในโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม (บริ การของทางโรงเรียนซึ่งผูป้ กครองสามารถเลือกรับ/ไม่รบั บริ การเหล่านี้ ):
ต่อเทอม
อาหารกลางวัน (รวมอาหารว่างของ Early Years)
9,250 บาท
รถรับ-ส่งโรงเรียน (ระหว่างบ้านและโรงเรียน)
15,000 บาท

ต่อปี
18,500 บาท
30,000 บาท

หมายเหตุ :
ส่ ว นลดค่ า เล่า เรียนสาหรับครอบครัวที่ มีบุตรศึ ก ษาที่ โรงเรี ยน 3 คนขึ้นไป
1. สาหรับครอบครัวที่มีบุ ตรศึก ษาที่โรงเรีย น 3 คนขึ้นไป บุ ตรคนสุด ท้า ยจะได้รบั ส่วนลดค่า เรีย น 25% ส่ว นลดนี้ ต่อบุ ตร 1 คนต่อ ครอบครัว
เท่า นัน้
2. ค่าสมัค รและค่าสอบเข้า จะได้รบั การยกเว้น สาหรับบุ ตรคนที่ 3 เท่านัน้

หมายเหตุเพิ่ มเติ ม:
1. สาหรับนักเรียนปั จจุบนั ผู้ปกครองต้อ งชาระค่ าลงทะเบีย นปี ก ารศึกษา 2562-63 ล่ ว งหน้ า เป็ น จานวนเงิน 30,000 บาท ภายในวัน ที่ 8
มีน าคม 2562 เพื่อ ยืน ยัน สืท ธิก์ ารเข้าเรีย นในปี การศึกษาถัดไป ทัง้ นี้ ทางโรงเรีย นจะไม่ คื น ค่ า ลงทะเบี ยนล่ ว งหน้ าแต่ จะหักออกจาก
ค่ า ธรรมเนีย มการศึกษาในปี ถ ัดไป หากท่ านผู้ป กครองชาระเงิน หลังจากวัน ที่กาหนด ทางโรงเรีย นจะไม่ร บั ประกัน สิท ธิเ์ รีย นให้ไ ด้
2. สาหรับนัก เรีย นใหม่ ผู้ปกครองจะต้อ งชาระค่ า ธรรมเนีย มการศึกษาทัง้ หมดภายใน 10 วัน หลังจากได้ร บั การยืน ยัน รับ เข้า เรีย นสาหรับปี
การศึกษา 2562-63
3. ค่าเล่าเรียนทัง้ หมดจะต้องชาระกับเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ตามวันทีก่ าหนดดังนี้:
 ภาคเรียนที่ 1 – ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562
 ภาคเรียนที่ 2 – ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562
4. สาหรับนักเรียนใหม่ทเ่ี ข้าเรียนระหว่างภาคเรียน ผูป้ กครองต้องชาระค่าเล่าเรียนภายใน 5 วันก่อนเข้าชัน้ เรียน แต่หากนักเรียนเริม่ เรียนภายใน 5 วัน
นับจากวันทีล่ งทะเบียนเรียน ต้องชาระค่าเล่าเรียนก่อนเริม่ เรียน 1 วัน
5. หากชาระค่าเล่าเรียนหลังจากวันทีท่ ร่ี ะบุไว้ในข้อ 3 และ 4 ข้างต้น จะต้องชาระค่าปรับ 10% ของจานวนเงินทีค่ า้ งชาระ
6. การแบ่งชาระค่าเรียนจะได้รบั การพิจารณา และอนุมตั จิ ากรองผูจ้ ดั การล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเริม่ เรียนของนักเรียน และมีค่าบริการ 5%
7. การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏ ดังนี้ (ทางโรงเรียนจะไม่มกี ารจ่ายคืนค่าธรรมเนียมอื่น):
 ลาออกก่อ นเปิ ดภาคเรีย น คืน เงิน ได้ 70 %
 ลาออกช่ว งระหว่ าง 20 วัน แรกของการเปิ ด ภาคเรีย น คืน เงิน ได้ 50 %
 ลาออกช่ว งระหว่ าง 21-40 วัน แรกของการเปิ ด ภาคเรีย น คืน เงิน ได้ 20 %
 ลาออกหลัง 40 วัน เป็ น ต้น ไป ไม่ส ามารถคืน เงิน ได้
8. ทางโรงเรียนนานาชาติลานนาขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์

