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โรงเรยีนนานาชาต ิบรอมสโ์กรฟ ประเทศไทย 

ตารางคา่ธรรมเนียม 2019-2020 (3 เทอมตอ่ปีการศกึษา) 

 

ค่าธรรมเนียมส าหรบันักเรยีนทุกคน (สกลุเงิน- บาท) 

 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร ค่าลงทะเบยีน  

ค่าแรกเขา้ (บาท) 

เตรยีมอนุบาล ถงึ ช ัน้ปีที ่1 

(วทิยาเขต รามค าแหง) 

ชัน้ปีที ่2 ถงึ ช ัน้ปีที ่13 

(วทิยาเขต วนิดเ์ซอร ์ปารค์) 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร                                       

(ไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

5,000 5,000 

ค่าลงทะเบยีนคร ัง้เดยีว                                      

(ไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

50,000 100,000 

ค่าแรกเขา้คร ัง้เดยีว                                           

(สามารถขอเงนิคนืได)้ 

50,000 50,000 

ค่าเงนิฝากมดัจ า ส าหรบันักเรยีน ไป กลบั            

(สามารถขอเงนิคนืได)้ 

 

ช ัน้พร-ีเนอรส์เซอรี ่& เนอรส์เซอรี ่= 

5,000 (ส าหรบัทัง้ปี) 

ช ัน้รเีซพช ัน่ & ช ัน้ปีที ่1  

= 10,000 (ส าหรบัทัง้ปี) 
 

10,000 (ส าหรบัทัง้ปี) 

ค่าเงนิฝากมดัจ า ส าหรบันักเรยีนประจ า                

(สามารถขอเงนิคนืได)้ 

N/A 20,000 (ส าหรบัทัง้ปี) 

 
ค่าธรรมเนียมการสมคัร: จะตอ้งช าระกอ่นทีจ่ะเขา้รบัการประเมินความพรอ้ม ดว้ยแบบทดสอบ  CAT 

 

ค่าลงทะเบยีน: เมือ่ทางโรงเรยีนตอบรบัใหเ้ป็นนักเรยีน และเพือ่จองทีใ่หก้บับุตรหลานของท่าน ค่าธรรมเนียมนีไ้ม่สามารถคนืเงนิได ้

 

ค่าแรกเขา้: เมือ่ทางโรงเรยีนตอบรบัใหเ้ป็นนักเรยีน และกอ่นทีจ่ะเขา้เรยีนในโรงเรยีน  

*เงนิค่าแรกเขา้นีจ้ะไดร้บัคนื เมือ่นักเรยีนลาออกจากโรงเรยีน โดยทีค่รูใหญ่จะตอ้งไดร้บัหนังสอืแจง้ความประสงคข์อลาออกเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร 1 เทอมล่วงหนา้  และไม่มเีงนิคา้งช าระกบัทางโรงเรยีน  (โปรดดูตารางขา้งล่างนี)้ ถา้ผูป้กครองแจง้ลาออกอย่าง

เป็นลายลกัษณอ์กัษร หลงัจากวนั deadline ทีร่ะบุ ท่านจะไม่ไดร้บัเงนิค่าแรกเขา้คนื 

 

ตอ้งการลาออกเมือ่สิน้สุดเทอม วนัสุดทา้ยของการยืน่จดหมายแจง้

ลาออกอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ก าหนดวนัเปิดเทอม 

เทอมที ่1   2019/20 27   มถิุนายน  2019 เทอมที ่1  :  26 สงิหาคม 2019 

เทอมที ่2   2019/20 13   ธนัวาคม   2019 เทอมที ่2:      6 มกราคม 2020 

เทอมที ่3   2019/20   3   เมษายน   2020 เทอมที ่3:    20 เมษายน 2020 
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ค่าเงนิฝากมดัจ า ส าหรบันักเรยีน ไป-กลบั: เงนิมดัจ านีจ้ะใชต้ลอดปีการศกึษา  ส าหรบัช าระค่าซือ้ของทีร่า้นคา้ของโรงเรยีน ค่าไป

ทศันศกึษา หรอื ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ   

โปรดทราบว่าส าหรบัช ัน้รเีซพช ัน่ ถงึช ัน้ปีที ่13  เมือ่ยอดเงนิฝากมดัจ าลดต ่ากว่า 3,000 บาทในระหว่างเทอ ฝ่ายการเงนิจะออกใบ

แจง้หนีจ้ านวน 7,000 บาทเพือ่เพิม่ยอดเงนิฝากมดัจ า ใหเ้ต็มจ านวน 10,000 บาท 

 

ส าหรบันักเรยีนช ัน้ พร-ีเนอรส์เซอรี ่และ เนอรส์เซอรี ่เมือ่ยอดเงนิฝากมดัจ าลดต ่ากว่า 2,000 บาท ในระหว่างเทอม ฝ่ายการเงนิจะ

ออกใบแจง้หนีจ้ านวน 3,000 บาท เพือ่เพิม่ยอดเงนิฝากมดัจ า ใหเ้ต็มจ านวน 5,000 บาท 

 

ขอเรยีนว่า ถา้ยอดเงนิฝากมดัจ าไม่ไดร้บัการเตมิใหเ้ต็มจ านวน หลงัจากก าหนดวนั ทีไ่ดร้ะบุในใบแจง้หนีด้งักล่าว   นักเรยีนจะไม่

สามารถซือ้สนิคา้ทีร่า้นคา้ของโรงเรยีน ช าระค่าทศันศกึษา ค่าท ากจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ค่ากจิกรรมพเิศษหลงัเลกิเรยีน และ

ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ    

 

นอกจากนี ้ ส าหรบันักเรยีนทีส่มคัรเขา้รว่มกจิกรรมพเิศษหลงัเลกิเรยีนหลายกจิกรรมในระหว่างเทอม  ฝ่ายการเงนิอาจจะส่งใบแจง้

หนีส้ าหรบัค่าเงนิฝากมดัจ าเป็นจ านวน 15,000 บาท (ส าหรบันักเรยีนไป-กลบั ) และ 25,000 บาท (ส าหรบันักเรยีนประจ า) โดย

ฝ่ายการเงนิจะตดิต่อกบัผูป้กครอง ในกรณีทีต่อ้งเก็บเงนิมดัจ าเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ 

 

ค่าเงนิฝากมดัจ า ส าหรบันักเรยีนประจ า: เงนิมดัจ านีจ้ะใชต้ลอดปีการศกึษา ส าหรบัช าระค่าซือ้ของทีร่า้นคา้ของโรงเรยีน ค่าทศัน

ศกึษา ค่าทศันศกึษาในวนัหยุดสุดสปัดาห ์  ค่ารกัษาพยาบาล ค่าพาหนะเพิม่เตมิ  หรอืค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ โปรดทราบว่า เมือ่ยอดเงนิ

ฝากมดัจ าลดต ่ากว่า 5,000 บาท ในระหว่างเทอม  ฝ่ายการเงนิจะออกใบแจง้หนีจ้ านวน 15,000 บาท เพือ่เพิม่ยอดเงนิฝากมดัจ า

ใหเ้ต็มจ านวน 20,000 บาท 

 

ค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียม ภาคบงัคบั  ต่อเทอม  -  ม ี3 เทอม ต่อปีการศกึษา   (ยกเวน้ ช ัน้ปีที ่11, 12 , 13 ซึง่มี

การออกใบแจง้หนี ้ 2 คร ัง้ ต่อปีการศกึษา ในเทอมที ่1 และ เทอมที ่ 2 ) 

 

Early Years Campus (EY) 

ระดบัช ัน้ ค่าเล่าเรยีนต่อเทอม x 3 ค่าอาหารกลางวนัต่อเทอม x 3 

ช ัน้ พร-ีเนอรส์เซอรี ่ (อายุ 2 ถงึ3 ปี)* 104,890 10,628 

ช ัน้ เนอรส์เซอรี ่& ช ัน้ รเีซปช ัน่ (อายุ 3 ถงึ 5 ปี) 113,880 10,628 

ช ัน้ปีที ่1 (อายุ 5 ปี) 130,560 10,628 

 

* ช ัน้พรเีนอรเ์ซอรี ่(2 ถงึ 3 ปี) เปิดใหบ้รกิาร มาเรยีนบางเวลา (Part time) กรุณาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ฝ่ายรบัสมคัร  

 

Primary School (WP Campus) 

ระดบัช ัน้ ค่าเล่าเรยีนต่อเทอม x 3 ค่าอาหารต่อเทอม x 3 

ช ัน้ปีที ่2 (อายุ 6 ปี) 141,720 12,719 

ช ัน้ปีที ่3 ถงึ ปีที ่6 (อายุ 7 ถงึ 10 ปี) 175,200 12,719 

 

Secondary School (WP Campus) 

ระดบัช ัน้ ค่าเล่าเรยีนต่อเทอม x 3 ค่าอาหารต่อเทอม x 3 

ช ัน้ปีที ่ 7, 8,  9 (อายุ 11 ถงึ 13 ปี) 183,960 12,719 

ช ัน้ปีที ่ 10 (อายุ 14 ปี) 210,260 12,719 

 

ระดบัช ัน้ ค่าเล่าเรยีน (ค่าเล่าเรยีนท ัง้ปี จะถูก

แบ่งออกเป็นใบแจง้หนี ้ 2 ใบ) 

ค่าอาหารต่อเทอม x 3 

ช ัน้ปีที ่ 11, 12, 13 (อายุ 15 ถงึ 17 ปี) 315,390 12,719 
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ค่าทศันศกึษา /ค่าทศันศกึษาประจ าปี (วทิยาเขต รามค าแหง และ วทิยาเขต วนิดเ์ซอร ์ปารค์) 

เป็นค่าใชจ้า่ยภาคบงัคบัส าหรบันักเรยีนบรอมสโ์กรฟทุกคน  ค่าใชจ้า่ยนีจ้ะถูกแบ่งจา่ยเป็น 2 เทอม โดยการออก  ใบแจง้หนีใ้นเทอม

ที ่1 และ ในเทอมที ่2 ส าหรบันักเรยีนทุกคน โดยค่าทศันศกึษานีจ้ะตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีไ่ดร้ะบุในใบแจง้

หนีด้งักล่าว  

 

ชัน้ปี ค่าทศันศกึษา ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ช ัน้ พร-ีเนอรส์เซอรี ่ 500 Day Trip 

ช ัน้ เนอรส์เซอรี ่ 600 Day Trip 

ช ัน้ รเีซพช ัน่ 910 Day Trip 

ช ัน้ปีที ่1 630 Day Trip 

ช ัน้ปีที ่2  800 Day Trip 

ช ัน้ปีที ่3 800 คา้งแรมทีห่อพกัของโรงเรยีน 

ช ัน้ปีที ่4 10,000 เขาใหญ่ (Howling Gibbon) 

ช ัน้ปีที ่5 14,500 ชลบุร ี(Big Outdoors) 

ช ัน้ปีที ่6 15,000 กาญจนบุร ี(iCamp) 

ช ัน้ปีที ่7 17,500 เขาใหญ่ (Traidhos) 

ช ัน้ปีที ่8 17,500 จนัทบุร ี (Traidhos) 

ช ัน้ปีที ่9 17,500 กาญจนบุร ี(iCamp) 

ช ัน้ปีที ่10 17,500 เขาใหญ่ (St. Stephens) 

ช ัน้ปีที ่11 (ทางเลอืกที ่1) 17,500 สตัตหบี / เกาะสชีงั   

(Big Outdoors) 

ช ัน้ปีที ่11 (ทางเลอืกที ่2) 17,500 + ส่วนเพิม่ 7,500 (PADI 

Open Water Course Fee) หรอื 

12,500 (PADI Advanced Course 

Fee) โดยจะคดิรวมอยู่ในใบแจง้หนี ้

ค่าเทอม ของ เทอม 2  

ด าน า้ (PADI) – Mermaids พทัยา 

ช ัน้ปีที ่12 (ทางเลอืกที ่1) 19,000 เชยีงใหม่ (VSP Traidhos – Prem) 

ช ัน้ปีที ่12 (ทางเลอืกที ่2) 19,000 + ส่วนเพิม่ 6,000 (PADI 

Open Water Course Fee) หรอื 

11,000 (PADI Advanced Course 

Fee) โดยจะคดิรวมอยู่ในใบแจง้หนี ้ ค่า

เทอม ของ เทอม 2 

ด าน า้ (PADI) – Mermaids  พทัยา 

ช ัน้ปีที ่13  19,000 เชยีงใหม่ (VSP Traidhos –  หมู่บา้น

ชาวเขา) 

 

ขอเรยีนว่านักเรยีนจะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรบัการไปทศันศกึษารายวชิาตามหลกัสูตรการเรยีนการสอน ( เชน่ การไปทศันศกึษา

เร ือ่งวฒันธรรมไทย) ตลอดปีการศกึษา  โดยค่าใชจ้า่ยนี ้จะถูกหกัออกจากบญัชเีงนิฝากมดัจ าทีม่กีบัทางโรงเรยีน 

 

ค่าเล่าเรยีน: ไดร้วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรต่าง ๆ  โดยครูของโรงเรยีน และการสอนเสรมิพเิศษเพือ่พฒันาภาษาองักฤษตาม

มาตรฐานของโรงเรยีน  

 

ส่วนลดส าหรบัพีน่อ้ง: พีน่อ้งคนทีส่องจะไดร้บัส่วนลด 5% พีน่อ้งคนทีส่ามจะไดร้บัส่วนลด 15%  พีน่อ้งคนทีส่ีจ่ะไดร้บัส่วนลด 50%  

(ถา้พีน่อ้งทัง้หมดศกึษาอยู่ในโรงเรยีน ในขณะเดยีวกนั) ส่วนลดดงักล่าวจะสิน้สุดลงถา้พีน่อ้งทีเ่คยเรยีนอยู่ส าเรจ็การศกึษา หรอื พี่

นอ้งบางคนลาออกจากโรงเรยีนไป 

  



4 
 

ค่าอาหาร: เป็นค่าธรรมเนียมภาคบงัคบั ทีนั่กเรยีนทุกคนทีล่งทะเบยีนเรยีนทีบ่รอมสโ์กรฟ จะตอ้งใชบ้รกิารอาหารทีท่างโรงเรยีน

จดัให ้   (ยกเวน้นักเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองทางการแพทย ์และ เป็นโรคแพอ้าหารอย่างรุนแรง ทีท่างโรงเรยีนไม่สามารถจดับรกิาร

อาหารกลางวนัใหไ้ด)้ ค่าอาหารนีจ้ะตอ้งจ่ายเต็มจ านวน และช าระพรอ้มกนักบัค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ  

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ: มกีารออกใบแจง้หนีแ้ยกต่างหากในภาคเรยีนที ่1 ส าหรบันักเรยีนช ัน้ปีที ่11, 12 และ 13 ตามค่า  ใชจ้า่ย

ทีค่ณะกรรมการจดัการสอบภายนอกระบุ รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ โปรดทราบว่านักเรยีนจะไม่สามารถเขา้สอบได ้

จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียมการสอบและค่าเล่าเรยีนทัง้หมดเต็มจ านวนเสยีกอ่น   จะไม่มกีารคนืเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

กบัสถาบนัภายนอก  ถา้นกัเรยีนยกเลกิการสอบ ภายหลงัจากวนัก าหนดแจง้ยกเลกิ ทีป่ระกาศโดยสถาบนัการสอบ

ภายนอก ในแต่ละปี 

 

ทางโรงเรยีนคาดหวงัว่านักเรยีนจะเขา้สอบทุกวชิาทีเ่รยีน  

 

ชดุนักเรยีน: เป็นภาคบงัคบั ทีนั่กเรยีนทุกคนตอ้งสวมใส่ชดุนักเรยีน และสามารถหาซือ้ไดจ้ากรา้นคา้ของโรงเรยีน 

 

ส่วนลด ส าหรบัการช าระเงนิล่วงหนา้: ผูป้กครองทีช่ าระค่าเล่าเรยีนเป็นรายปีล่วงหนา้ (หมายถงึการช าระค่าธรรมเนียมทุกอย่าง 

เชน่ ค่าเล่าเรยีน ค่าอาหารกลางวนั ค่าใชบ้รกิารรถโรงเรยีน ค่าเรยีนโปรแกรม BDST   ค่าเรยีนเสรมิภาษาองักฤษ  เป็นตน้)  ทัง้ 

ภาคเรยีนที ่1  ที ่2 และ ที ่3 พรอ้มกนั  จะไดร้บั ส่วนลด 4% จากค่าเล่าเรยีนท ัง้ปี        ส่วนลดนีไ้ม่สามารถน าใชไ้ดก้บั

ค่าใชจ้า่ยประเภทอืน่  กรุณาตดิต่อฝ่ายการเงนิเพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

การเขา้เรยีนล่าชา้: ส าหรบันักเรยีนใหม่ทีเ่ขา้เรยีนล่าชา้ ในเทอมน้ัน ๆ  การคดิค่าเล่าเรยีน ค่าโปรแกรม BDST  ค่าเรยีนเสรมิพเิศษ

ภาษาองักฤษ  ค่าหอพกั  ค่าอาหาร  และค่าบรกิารรถโรงเรยีน  จะถูกน ามาค านวณตามสดัส่วนของการใชบ้รกิาร  (Pro-rated)  

 

 

โปรดทราบว่าทางโรงเรยีนมปีระกนัภยัอุบตัเิหตุส าหรบันักเรยีนทุกคน และส าหรบันักเรยีนประจ าทุกคน     ทางโรงเรยีน ไดจ้ดัใหม้ี

การประกนัสุขภาพพืน้ฐาน  โดยไดค้ดิรวมไวใ้นค่าหอพกัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

ค่าหอพกั (รวมค่าทีพ่กั ค่าประกนัสุขภาพ และ ค่าอาหารทุกมือ้): 

 

 

ค่าหอพกั แบบเต็มเวลา (7 วนัต่อสปัดาห ์)  136,200/ เทอม 

ค่าหอพกั แบบรายสปัดาห ์(4โมงเย็น วนัอาทติย ์ถงึ       4 

โมงเย็นวนัศุกร)์ 

100,220/เทอม 

ค่าหอพกั แบบรายวนั   2,100/คนื 

 

โปรดทราบว่านักเรยีนจะไม่สามารถเขา้หอพกัได ้หากไม่ไดช้ าระค่าหอพกัเต็มจ านวน  กอ่นเปิดเทอม 

 

คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ ( บาท) 

 

ค่าเรยีนภาษาองักฤษ เป็นภาษาทีส่อง เพิม่เตมิ 

(EAL – ระดบั 1) 

10,920 ต่อ เทอม 

ค่าเรยีนภาษาองักฤษ เป็นภาษาทีส่อง เพิม่เตมิ 

(EAL – ระดบั 2) 

16,407 ต่อ เทอม 
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ค่าเรยีนภาษาองักฤษ เป็นภาษาทีส่อง เพิม่เตมิ (EAL): ค่าธรรมเนียมนีจ้ะเรยีกเก็บจากนักเรยีนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้น

ภาษาองักฤษ เพิม่เตมิ   ทีเ่ขม้ขน้  เกนิกว่า การเรยีนการสอนทีจ่ดัใหใ้นหลกัสูตรปกต ิ โดยมสีองระดบั  ส าหรบั 

ระดบั 2  นักเรยีนจะไดร้บัความชว่ยเหลอืแบบ 1 ต่อ 1 บ่อยคร ัง้ อย่างเขม้ขน้ 

 

โปรแกรม BDST: (โปรแกรมสนับสนุนนักเรยีนชาวเกาหล)ี ค่าธรรมเนียมนีจ้ะเรยีกเก็บจากนักเรยีนทีพู่ดภาษาเกาหล ีทีต่อ้งการ

การชว่ยเหลอืทางวชิาการเพิม่เตมิหลงัเลกิเรยีน ซึง่รวมถงึการตวิเพิม่เตมิวชิาคณิตศาสตร ์ วชิาภาษาองักฤษ ภาษาเกาหล ี และ

การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการสมคัรศกึษาต่อ ณ มหาวทิยาลยั ทีป่ระเทศเกาหล ี                

โดยมคี่าธรรมเนียมดงันี:้ 

 

นักเรยีนระดบัประถมศกึษา (ช ัน้ปีที ่2 ถงึ 6) 32,440 ต่อเทอม 

นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา(ช ัน้ปีที ่7 ถงึ 13) 36,060 ต่อเทอม 

วชิาคณิตศาสตร ์(วชิาเดยีว) ส าหรบันักเรยีน ช ัน้ปีที ่12 และ 

13 

27,310 ต่อ เทอม 

 

โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมโปรแกรม BDST เหล่านี ้ จะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนกอ่นทีนั่กเรยีนจะไดร้บับรกิารนี ้ นอกจากนี้

นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนโปรแกรม BDST ในเทอมที ่1 จะตอ้งเรยีนโปรแกรมนีต้่อเน่ืองไปตลอดปีการศกึษา (3 เทอม)  ไม่

สามารถยกเลกิในระหว่างปีได ้ 

 

ต าราเรยีน:ต าราเรยีนส่วนใหญ่จะจดัเตรยีมไวใ้หใ้นหอ้งเรยีน โดยคุณครูจากภาควชิาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามในบางกรณีนักเรยีน

สามารถเลอืกซือ้ต าราไดจ้ากรา้นคา้ของโรงเรยีน หรอืจากรา้นหนังสอืภายนอก ตามทีคุ่ณครูแนะน า 

 

ค่าบรกิารรถโรงเรยีน: ค่าธรรมเนียมนีจ้ะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนกอ่นทีจ่ะรบับรกิาร โปรดทราบว่านักเรยีนจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหข้ึน้

รถโรงเรยีน หากไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ กอ่นใชบ้รกิาร 

 

ทางเลอืก ในการใชบ้รกิารรถโรงเรยีน: ส าหรบัการใชบ้รกิารรถโรงเรยีน ท่านมสีองทางเลอืก ดงันี ้

1: ค่าบรกิารรายวนั: ส าหรบันักเรยีนทีต่อ้งการใชบ้รกิารรถโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ บางวนัต่อสปัดาห ์ ไม่ใช ่5 วนัต่อ 

    สปัดาห ์ 

2: ค่าบรกิารรายเทอม: ส าหรบันักเรยีนทีต่อ้งการใชบ้รกิารรถโรงเรยีนทุกวนั ตลอดทัง้เทอม 

 

 

ค่า Transcript: นักเรยีนทีอ่อกจากโรงเรยีนจะไดร้บั  Transcript จ านวน 3 ฉบบั โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย นักเรยีนทีต่อ้งการ 

Transcript เพิม่เตมิ จะตอ้งช าระค่าด าเนินการ ฉบบัละ 500 บาท เพิม่เตมิจากค่าจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ 

  

ค่าจดัส่ง / ค่าไปรษณีย ์(ช ัน้ปีที ่11 ถงึ 13): ผูป้กครองจะถูกเรยีกเก็บเงนิค่าจดัส่งและค่าด าเนินการจดัส่งใบสมคัรของนักเรยีนไปยงั

วทิยาลยั / มหาวทิยาลยั 

 

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิอืน่ ๆ : รายละเอยีดของค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรบั การเรยีนดนตร ี กอลฟ์ กฬีาและกจิกรรมพเิศษอืน่ ๆ สามารถ

ขอรบัไดท้ีฝ่่ายการเงนิของโรงเรยีน 

 

คา่ธรรมเนียมการด าเนินเร ือ่งวซีา่:  ฝ่ายทรพัยากรบุคคล สามารถชว่ยเหลอืผูป้กครองเร ือ่งการตอ่วซีา่ และ ขอวซีา่ ส าหรบับุตรหลานท่าน  

อตัรามาตรฐานของคา่ด าเนินการในเร ือ่งนี ้คอื 1,500 บาท ตอ่วซีา่  ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากคา่ใชจ้า่ยจรงิทีท่างสถานทูต หรอื 

หน่วยงานราชการจะคดิจากท่าน   ถา้ท่านประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี ้โปรดตดิตอ่ คณุหนิง  Head of Admissions    

bnatsanan@bromsgrove.ac.th  

 

 

mailto:bnatsanan@bromsgrove.ac.th
mailto:bnatsanan@bromsgrove.ac.th
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นโยบายการขอคนืเงินคา่ธรรมเนียมตา่งๆและข ัน้ตอนการช าระเงิน 

 

ค่าแรกเขา้ / การแจง้ลาออก: เพือ่ทีจ่ะขอรบัเงนิคนืเต็มจ านวน  นักเรยีนทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากโรงเรยีนจะตอ้งแจง้ให ้           

ครูใหญ่ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ล่วงหน้า 1 เทอม  - โปรดดูตารางเวลาทีห่นา้ 1  “วนัสุดทา้ยของการยืน่จดหมายแจง้

ลาออกอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร”  และทางโรงเรยีนจะไม่คนืเงนิให ้ในกรณีทีนั่กเรยีนออกจากโรงเรยีนเน่ืองมาจากการผดิวนัิย

รา้ยแรง 

 

ค่าเล่าเรยีนและค่าหอพกั:  

-ส าหรบันักเรยีนทีล่าออกในระหว่างเทอม ทางโรงเรยีนจะไม่คนืเงนิค่าเล่าเรยีนและค่าหอพกัให ้   

-ส าหรบันักเรยีนทีล่าออก แต่ไดช้ าระค่าเล่าเรยีน (ค่าหอพกั ถา้ม)ี ทัง้ปีล่วงหนา้ ทางโรงเรยีนจะคนืเงนิค่าเล่าเรยีน (ค่าหอพกั ถา้ม)ี 

โดยการค านวนส าหรบัเทอมทีไ่ม่ไดใ้ชบ้รกิารน้ัน ตลอดทัง้เทอม    

-ค่าธรรมเนียมหอพกัจะไดร้บัคนื เฉพาะในกรณีทีนั่กเรยีนขอเปลีย่นสถานะจากนักเรยีนประจ าเป็นนักเรยีนไป-กลบั เท่าน้ัน (ไม่ใช่

กรณีทีนั่กเรยีนขอลาออกจากโรงเรยีนในระหว่างเทอม) โดยการค านวณตามสดัส่วนของเวลาทีไ่ม่ใชบ้รกิาร  

 

ค่าอาหาร: ตอ้งช าระเงินค่าบรกิารเต็มจ านวนก่อนรบับรกิาร–นักเรยีนที่ไม่ไดช้ าระเงินค่าอาหารจะ ไม่ไดร้บัอนุญาตให้

รบัประทานอาหารในโรงอาหาร การขอรบัเงนิคนืจะพจิารณาในกรณีทีไ่ม่ไดใ้ชบ้รกิารทัง้เทอม 

 

ค่าเรยีน EAL และเรยีนโปรแกรม BDST: เน่ืองจากโปรแกรมเหล่านี ้ตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญพเิศษ ดงัน้ันจงึไม่สามารถคนืเงินให้

ได ้

 
ค่าบรกิารรถโรงเรยีน: การคนืเงนิสามารถกระท าได ้เฉพาะในกรณีทีผู่ป้กครองไม่ไดใ้ชบ้รกิารรถโรงเรยีนเลย ตลอดทัง้เทอม โดย

จะไม่ค านวนตามสดัส่วนของเวลาทีใ่ชบ้รกิาร  อย่างไรก็ตาม ในชว่งตน้เทอม ภายในสามสปัดาหห์ลงัจากโรงเรยีนเปิดเทอม  ทาง

โรงเรยีนเปิดโอกาศใหผู้ป้กครองสามารถแจง้ยกเลกิบรกิารฯได ้โดยไม่คดิค่าปรบั และค านวณเงนิคนืให ้ตามสดัส่วนของเวลาทีใ่ช ้

บรกิาร 

 

การคนืเงนิไปยงัผูร้บัทีอ่ยู่ต่างประเทศ:   โรงเรยีนไม่รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการบรกิารของธนาคาร  โดยปกตทิุกธนาคาร (ผูโ้อน

เงนิ / ตวักลาง / ผูร้บัเงนิ) จะหกัค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงนิ ก่อนทีจ่ะโอนเงนิไปใหผู้ร้บัทีต่่างประเทศ  ซึง่หมายความว่า ผูร้บัจะ

ไดร้บัเงนิในจ านวนทีน่อ้ยกว่ายอดเงนิคนืทีแ่ทจ้รงิ  ขอเรยีนว่าทางโรงเรยีน จะไม่รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมเหล่านี ้เวลาทีด่ าเนินการ

คนืเงนิไปยงัต่างประเทศ 

 

ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิล่าชา้: ค่าธรรมเนียมทุกประเภทผูป้กครองจะตอ้งช าระใหนั้กเรยีนล่วงหนา้ กอ่นเปิดเทอม (ยกเวน้ 

ผูป้กครองทีช่ าระเงนิค่าธรรมเนียมทัง้ปีในคราวเดยีว)  และนักเรยีนไม่สามารถเขา้รว่มในบทเรยีนต่างๆได ้หากมยีอดคา้งช าระ    

การช าระเงนิเกนิกว่าวนัครบก าหนดการช าระเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หนี ้จะตอ้งเสยีดอกเบีย้ในอตัรา 15% ต่อปี  ของยอดคงคา้ง

ต่อเดอืน  โดยนับจากวนัครบก าหนดการช าระเงนิ ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หนี ้จนถงึวนัทีท่างโรงเรยีนไดร้บัการช าระเงนิเต็มจ านวน

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย   โดยทางโรงเรยีนจะไม่คดิดอกเบีย้ หากไดร้บัการช าระเงนิเต็มจ านวน ภายใน 7 วนันับจากวนัเปิดเทอมใหม่   

 

** ค่าธรรมเนียมท ัง้หมดจะถูกทบทวนทุกปี และ ทางโรงเรยีนจะประกาศตารางค่าธรรมเนียมใหม่ ส าหรบัปีการศกึษา 

    ถดัไป ใหผู้ป้กครองทราบ ในเดอืนมนีาคมของทุกปี ** 
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วนัทีส่่งใบแจง้หนีแ้ละวนัครบก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียม ปีการศกึษา 2019/20 

 

เทอมที ่1  2019/20 

ส่งใบแจง้หนีค้่าธรรมเนียม - 3 มถิุนายน 2019 

วนัทีค่รบก าหนดช าระเงนิ - 27 มถิุนายน 2019 

 

เทอมที ่2  2019/20 

ส่งใบแจง้หนีค้่าธรรมเนียม - 18 พฤศจกิายน 2019 

วนัทีค่รบก าหนดช าระเงนิ -    6 ธนัวาคม 2019 

 

เทอมที ่3  2019/20 

ส่งใบแจง้หนีค้่าธรรมเนียม - 9 มนีาคม 2020 

วนัทีค่รบก าหนดช าระเงนิ -  27 มีนาคม 2020 

 

 

วธิกีารช าระเงินคา่ธรรมเนียม:   

 

เพือ่ใหว้ธิกีารช าระเงนิ งา่ยและสะดวกส าหรบัท่านผูป้กครอง ฝ่ายการเงนิของโรงเรยีนจงึขอแนะน าวธิกีารช าระเงนิดว้ย

ชอ่งทางทีห่ลากหลายมากขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

การช าระเงินภายในประเทศไทย:  สามารถท าได ้ 3 ชอ่งทางหลกั  ไดแ้ก ่

**โปรดระบุหมายเลขประจ าตวันักเรยีนใหกู้กตอ้ง ทุกคร ัง้  ในทุกชอ่งทางทีท่่านเลอืกใช*้* 

1: ช าระเงินผา่นชอ่งทาง Mobile Banking: 

    1:1:  ดว้ยบตัรช าระเงินรูปแบบใหม่ทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่ (BIST Bill Payment Card with Barcode) และ

ช าระเงินทาง Mobile Banking Application (ขอแนะน าใหใ้ชช้อ่งทางนี)้  ของธนาคารกสกิรไทย   ธนาคาร

กรงุเทพ ธนาคารกรงุไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคารกรงุศรอียุธยา  
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ขัน้ตอนด าเนินการ: 

- อ่านบตัรช าระเงนิทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่  ดว้ย adobe reader หรอื พมิพบ์ตัรดงักล่าวและสแกนดว้ย 

Mobile Application              

- หลงัจากน้ัน ท่านจะเห็น  หมายเลขประจ าตวันักเรยีน และหมายเลขประจ าตวัผูป้กครอง ปรากฏขึน้มา  

- ระบุจ านวนเงนิทีช่  าระ  ตามใบแจง้หนีท้ีส่่งไปให ้ และสัง่จา่ยเงนิ  

 

 

หมายเหต:ุ  -ในขณะนี ้การช าระเงนิดว้ยบตัรช าระเงนิทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่ ทาง 

                       ธนาคารจะไม่คดิค่าธรรมเนียมแต่อยา่งใด    

                    -บตัรช าระเงนิทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่ เป็นบตัรเฉพาะส าหรบัแต่ละบุคคล  

                      และไม่ควรน าไปเปิดเผยกบับุคคลที ่3 

 

               ตวัอย่าง  บตัรช าระเงินทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่ 

ส าหรบันักเรยีนที ่วทิยาเขตรามค าแหง (นักเรยีนใหม่จะไดร้บับตัรฯ ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัจากเร ิม่เขา้เรยีน) 

 
 

ส าหรบันักเรยีนที ่วทิยาเขตวนิดเ์ซอร ์ปารค์  (นักเรยีนใหม่จะไดร้บับตัรฯ   ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัจากเร ิม่เขา้เรยีน) 
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 1.2: ดว้ยการระบุ Company Code ผ่านทาง Mobile Banking Application ของ ธนาคารกสกิรไทย  

           ขัน้ตอนด าเนินการ: 

- ระบุ Company Code = 32596,  Reference Code  1 =  หมายเลขประจ าตวันักเรยีน,  

      Reference Code 2 = หมายเลขประจ าตวัผูป้กครอง หรอื หมายเลขใบแจง้หนี ้

- ระบุ จ านวนเงนิช าระ  ตามขอ้มูลในใบสัง่ซ ือ้ และ สัง่จา่ย  

 

                         

 

2: ช าระเงินผา่นตู ้ATM   

      2.1:  ดว้ยบตัรช าระเงินรูปแบบใหม่ทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่ (BIST Bill Payment Card  with Barcode)  

ของ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกรงุไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรงุศรอียุธยา 
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ขัน้ตอนด าเนินการ: 

- น าบตัรช าระเงนิทีม่บีารโ์คด้ก ากบัอยู่และสแกนดว้ยเคร ือ่ง ATM  

- หลงัจากน้ันระบุ Reference Code 1 = หมายเลขประจ าตวันักเรยีน, Reference Code 2 = หมายเลข

ประจ าตวัผูป้กครอง  

- ระบุจ านวนเงนิทีช่  าระ  ตามใบแจง้หนีท้ีส่่งไปให ้ และสัง่จา่ยเงนิ  

          2.2: ดว้ยการระบุ Company Code ผ่านตู ้ATM ของ ธนาคารกสกิรไทย 

ขัน้ตอนด าเนินการ:     

- ระบุ Company Code = 32596,  

      Reference Code 1 = หมายเลขประจ าตวันักเรยีน,   

      Reference Code 2 = หมายเลขประจ าตวัผูป้กครอง หรอื หมายเลขใบแจง้หนี ้

ระบุจ านวนเงนิช าระ  ตามขอ้มูลในใบสัง่ซ ือ้ และ สัง่จา่ย  

 

 

 

3: ช าระผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารดว้ย Bill payment Form ณ ธนาคารกสกิรไทย   
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4:  ช าระผ่านชอ่งทางออนไลน ์- “ 2C2P Payment Link using QR Code”    (ไม่มคีา่ธรรมเนียม) 

การช าระเงนิผ่านทางชอ่งทางออนไลนนี์ ้เพือ่เพิม่ความสะดวกและรวดเรว็เน่ืองจากสามารถช าระเงนิไดจ้ากทุกเวลาและ

สถานที ่  ผ่านทาง Banking Applications ใน     มอืถอืสมารท์โฟน 

1. ผูป้กครองจะไดร้บั “ 2C2P Payment Link using QR Code” ทางอเีมลจากโรงเรยีน 

2. เชค็รายละเอยีดการช าระเงนิ เชน่ รหสันักเรยีน ขือ่นักเรยีน ประเภทของค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ และจ านวนเงนิ  

และกด “Pay Now” 

3. ใช ้Banking Applications ในมอืถอืสมารท์โฟน สแกน QR Code และท าตามค าแนะน าเพือ่การช าระเงนิที่

สมบูรณ ์ 

หมายเหต:ุ บางธนาคารมกีารจ ากดัวงเงนิการใชจ้า่ยต่อวนั โปรดตรวจสอบวงเงนิของท่านใน Bank Application และ

ท าการขอเพิม่วงเงนิ (ถา้ตอ้งการ) กอ่นท าการสแกน        QR Code  

ส าหรบัการช าระเงนิผ่าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card จะมคีา่ธรรมเนียม 2.5% ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ กรณุาตดิต่อแผนกการเงนิหากตอ้งการช าระเงนิดว้ยวธิดีงักล่าว  
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ตวัอย่าง 
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การช าระเงินจากตา่งประเทศ  : สามารถท าได ้ 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่

1: โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร 

     **กรณุาท าตามขัน้ตอนขา้งล่างนี ้มฉิะน้ัน ท่านอาจจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิาร เพิม่เตมิได*้* 

Bank Name: Krungthai Bank Saving Account 

              Bank Branch: Sukhaphiban 3 

              Bank Address: 7/5 Mu 1, Ramkhamhaeng Rd., Sapansoong, Bangkok 10240 

              Account Name: Windsor Education Co., Ltd. 

              Account No. :  195-1-13920-8 

Swift Code:  KRTHTHBK 

 

Currency: Thai Baht Only  

 

Other instruction to Bank: Charges payment in full (all bank charges on both ends to be paid 

by sender) 

 

2:  โดยการโอนเงินผ่านทาง We Chat (ขอเรยีนว่าการช าระชอ่งทางนี ้ม ี

     ค่าธรรมเนียมเพิม่ขึน้ 1.8% ของจ านวนเงนิในใบแจง้หนี ้ - เสมอืนกบัการคดิ 

     ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ เมือ่ท่านช าระเงนิผ่านบตัรเครดติทัว่ไป)  

 

เมือ่ช าระส าเรจ็แลว้กรณุาส่งหลกัฐานการช าระเงนิ (captured screen) มาที ่accounts@bromsgrove.ac.th เพือ่

ยนืยนัการช าระเงนิ 

3. ช าระผา่นชอ่งทางออนไลน ์- “ 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card”  

mailto:accounts@bromsgrove.ac.th
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   นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมโอนเงนิต่างประเทศและความผนัผวนของ อตัรา 

   แลกเปลีย่นแลว้ ยงัมคีวามยุ่งยากในการเตรยีมเอกสารทีจ่ะท าการช าระเงนิจาก   

   ต่างประเทศ  การช าระเงนิผ่านทางชอ่งทางออนไลนนี์ ้จะท าใหส้ะดวกและรวดเรว็ 

   เน่ืองจากสามารถช าระเงนิไดจ้ากทุกเวลาและสถานที ่

1. ผูป้กครองจะไดร้บั “ 2C2P Payment Link” ทางอเีมลจากโรงเรยีน 

2. เชค็รายละเอยีดการช าระเงนิ เชน่ รหสันักเรยีน ขือ่นักเรยีน ประเภทของค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ และจ านวน
เงนิ  

    และกด “Pay Now” (มคีา่ธรรมเนียม 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

3. เลอืก Debit/Creit Cards  กรอกขอ้มูลรายละเอยีดของบตัรคลกิ Continue Payment และ  ท าตาม

ค าแนะน าเพือ่การช าระเงนิทีส่มบูรณ ์ 

 

 

 

ตวัอย่าง: 
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หากท่านมคี าถาม กรุณาตดิตอ่ คณุนภาพร ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัช ีโรงเรยีนนานาชาตบิรอม

โกรฟ ประเทศไทย โทร: 02-9894873 ตอ่ 106   หรอื email: snapaporn@bromsgrove.ac.th 

เมือ่ช าระเงินส าเรจ็แลว้ กรุณาสง่หลกัฐานการช าระเงินพรอ้มกบัชือ่นกัเรยีนและรหสัอา้งองิ เลขทีใ่บแจง้

หนี ้ มาที ่accounts@bromsgrove.ac.th หรอื โทรสาร  +66 2989 4094 เพือ่ยนืยนัการช าระเงิน 
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