
 
โรงเรียนนานาชาติ บรอมสโ์กรฟ ประเทศไทย 

ตารางคา่ธรรมเนียม 2019-2020 (3   เทอม ตอ่ปีการศกึษา) 
 

คา่ธรรมเนียมสาํหรับนักเรียนทุกคน (สกุลเงนิ- บาท) 
 

คา่ธรรมเนียมการสมัคร 
คา่ลงทะเบียน คา่แรกเขา้ (บาท) 

เตรียมอนุบาล ถึง ชัน้ปีท่ี 1 
(วทิยาเขต รามคาํแหง) 

ชัน้ปีท่ี 2 ถึง ชัน้ปีท่ี 13 
(วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค) 

คา่ธรรมเนียมการสมัคร 
(ไมส่ามารถคืนเงนิได)้ 

5,000 5,000 

คา่ลงทะเบียนครัง้เดียว 
(ไมส่ามารถคืนเงนิได)้ 

50,000 100,000 

คา่แรกเขา้ครัง้เดียว 
(สามารถขอเงนิคืนได)้ 

50,000 50,000 

คา่เงนิฝากมัดจาํ 
สาํหรับนักเรียน ไป กลับ            (
สามารถขอเงนิคืนได)้ 

ชัน้พรี-เนอร์สเซอร่ี & เนอร์สเซอร่ี 
= 5,000 (สาํหรับทัง้ปี) 
ชัน้รีเซพช่ัน & ชัน้ปีท่ี 1  
= 10,000 (สาํหรับทัง้ปี) 

10,000 (สาํหรับทัง้ปี) 

คา่เงนิฝากมัดจาํ สาํหรับนักเรียน
ประจาํ                (สามารถขอเงนิ
คืนได)้ 

N/A 20,000 (สาํหรับทัง้ปี) 

 
คา่ธรรมเนียมการสมัคร:  จะตอ้งชาํระกอ่นท่ีจะเขา้รับการประเมินความพร้อม ดว้ยแบบทดสอบ  CAT 
 
คา่ลงทะเบียน:  เม่ือทางโรงเรียนตอบรับให้เป็นนักเรียน และเพ่ือจองท่ีให้กับบุตรหลานของทา่น คา่ธรรมเนียมน้ีไมส่ามารถคืนเงนิได ้
 
คา่แรกเขา้ : เม่ือทางโรงเรียนตอบรับให้เป็นนักเรียน และกอ่นท่ีจะเขา้เรียนในโรงเรียน  
*เงนิคา่แรกเขา้น้ีจะไดรั้บคืน เม่ือนักเรียนลาออกจากโรงเรียน โดยท่ีครูใหญจ่ะตอ้งไดรั้บหนังสอืแจง้ความประสงคข์อลาออกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 1 เทอมลว่งหน้า และไมมี่เงนิคา้งชาํระกับทางโรงเรียน (โปรดดูตารางขา้งลา่งน้ี) ถา้ผูป้กครองแจง้ลาออกอยา่งเป็นลายลักษณ์
อักษร หลังจากวัน deadline ท่ีระบุ ทา่นจะไมไ่ดรั้บเงนิคา่แรกเขา้คืน 
 

ตอ้งการลาออก 
เม่ือสิน้สุดเทอม…… 

วันสุดทา้ยของการย่ืนจดหมายแจง้ลาออก 
อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

กาํหนดวันเปิดเทอม 

เทอมท่ี 1   2019/20 27   มิถุนายน   2019 เทอมท่ี  1  :  26 สงิหาคม  2019 
เทอมท่ี 2   2019/20 13   ธันวาคม    2019 เทอมท่ี  2:      6 มกราคม  2020 
เทอมท่ี 3   2019/20   3   เมษายน    2020 เทอมท่ี  3:    20 เมษายน  2020 

 
คา่เงนิฝากมัดจาํ สาํหรับนักเรียน ไป-กลับ:  เงนิมัดจาํน้ีจะใชต้ลอดปีการศกึษา สาํหรับชาํระคา่ซ้ือของท่ีร้านคา้ของโรงเรียน คา่ไปทัศนศกึษา 
หรือ คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ  
โปรดทราบวา่สาํหรับชัน้รีเซพช่ัน ถึงชัน้ปีท่ี 13  เม่ือยอดเงนิฝากมัดจาํลดตํา่กวา่ 3,000 บาทในระหวา่งเทอม ฝ่ายการเงนิจะออกใบแจง้
หน้ีจาํนวน 7,000 บาทเพ่ือเพิม่ยอดเงนิฝากมัดจาํ ให้เตม็จาํนวน 10,000 บาท 
 
สาํหรับนักเรียนชัน้ พรี-เนอร์สเซอร่ี และ เนอร์สเซอร่ี เม่ือยอดเงนิฝากมัดจาํลดตํา่กวา่ 2,000 บาท ในระหวา่งเทอม ฝ่ายการเงนิจะออกใบ
แจง้หน้ีจาํนวน 3,000 บาท เพ่ือเพิม่ยอดเงนิฝากมัดจาํ ให้เตม็จาํนวน 5,000 บาท 
 
ขอเรียนวา่ ถา้ยอดเงนิฝากมัดจาํไมไ่ดรั้บการเติมให้เตม็จาํนวน หลังจากกาํหนดวัน ท่ีไดร้ะบุในใบแจง้หน้ีดังกลา่ว   นักเรียนจะไมส่ามารถ
ซ้ือสนิคา้ท่ีร้านคา้ของโรงเรียน ชาํระคา่ทัศนศกึษา คา่ทาํกิจกรรมเสริมหลักสูตร คา่กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ  
 
นอกจากน้ี สาํหรับนักเรียนท่ีสมัครเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนหลายกิจกรรมในระหวา่งเทอม  ฝ่ายการเงนิอาจจะ 
สง่ใบแจง้หน้ีสาํหรับคา่เงนิฝากมัดจาํเป็นจาํนวน 15,000 บาท (สาํหรับนักเรียนไป-กลับ ) และ 25,000 บาท (สาํหรับนักเรียนประจาํ) 
โดยฝ่ายการเงนิจะติดตอ่กับผูป้กครอง ในกรณีท่ีตอ้งเกบ็เงนิมัดจาํเพิม่เติมให้เพียงพอ 



 
 
คา่เงนิฝากมัดจาํ สาํหรับนักเรียนประจาํ : เงนิมัดจาํน้ีจะใชต้ลอดปีการศกึษา สาํหรับชาํระคา่ซ้ือของท่ีร้านคา้ของโรงเรียน คา่ทัศนศกึษา คา่
ทัศนศกึษาในวันหยุดสุดสัปดาห ์ คา่รักษาพยาบาล คา่พาหนะเพิม่เติม  หรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ โปรดทราบวา่ เม่ือยอดเงนิฝากมัดจาํลดตํา่กวา่ 
5,000 บาท ในระหวา่งเทอม  ฝ่ายการเงนิจะออกใบแจง้หน้ีจาํนวน 15,000 บาท เพ่ือเพิม่ยอดเงนิฝากมัดจาํให้เตม็จาํนวน 20,000 บาท 
 
คา่เลา่เรียน และคา่ธรรมเนียม ภาคบังคับ ตอ่เทอม - มี  3 เทอม ตอ่ปีการศกึษา (ยกเวน้ ชัน้ปีท่ี 11, 12 , 13 ซ่ึงมีการออกใบแจง้หน้ี  2 
ครัง้ ตอ่ปีการศกึษา ในเทอมท่ี 1 และ เทอมท่ี  2 ) 
 
Early Years Campus (EY) 

ระดับชัน้ คา่เลา่เรียนตอ่เทอม x 3 คา่อาหารกลางวันตอ่เทอม x 3 
ชัน้ พรี-เนอร์สเซอร่ี  (อายุ 2 ถึง3 ปี)* 104,890 10,628 

ชัน้ เนอร์สเซอร่ี & ชัน้ รีเซปช่ัน (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 113,880 10,628 
ชัน้ปีท่ี 1 (อายุ 5 ปี) 130,560 10,628 

 
* ชัน้ พรีเนอร์เซอร่ี (2 ถึง 3 ปี) เปิดให้บริการ มาเรียนบางเวลา (Part time) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ 
  ฝ่ายรับสมัคร  
 
Primary School (WP Campus) 

ระดับชัน้ คา่เลา่เรียนตอ่เทอม x 3 คา่อาหารตอ่เทอม x 3 
ชัน้ปีท่ี 2 (อายุ 6 ปี) 141,720 12,719 

ชัน้ปีท่ี 3 ถึง ปีท่ี 6 (อายุ 7 ถึง 10 ปี) 175,200 12,719 
 
Secondary School (WP Campus) 

ระดับชัน้ คา่เลา่เรียนตอ่เทอม x 3 คา่อาหารตอ่เทอม x 3 
ชัน้ปีท่ี  7, 8,  9 (อายุ 11 ถึง 13 ปี) 183,960 12,719 

ชัน้ปีท่ี  10 (อายุ 14 ปี) 210,260 12,719 
 คา่เลา่เรียน (คา่เลา่เรียนทัง้ปี จะ

ถูกแบง่ออกเป็น 
ใบแจง้หน้ี  2 ใบ) 

คา่อาหารตอ่เทอม x 3 

ชัน้ปีท่ี  11, 12, 13 (อายุ 15 ถึง 17 ปี) 315,390 12,719 
 
คา่ทัศนศกึษา /คา่ทัศนศกึษาประจาํปี (วทิยาเขต รามคาํแหง และ วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค) 
เป็นคา่ใชจ้า่ยภาคบังคับสาํหรับนักเรียนบรอมสโ์กรฟทุกคน  คา่ใชจ้า่ยน้ีจะถูกแบง่จา่ยเป็น 2 เทอม โดยการออก    ใบแจง้หน้ีในเทอมท่ี 1 
และ ในเทอมท่ี 2 สาํหรับนักเรียนทุกคน โดย คา่ทัศนศกึษาน้ีจะตอ้งชาํระพร้อมกับคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ     ท่ีไดร้ะบุในใบแจง้หน้ีดังกลา่ว  
 

ชัน้ปี คา่ทัศนศกึษา ขอ้มูลเพิม่เติม 
ชัน้ พรี-เนอร์สเซอร่ี 500 Day Trip 

ชัน้ เนอร์สเซอร่ี 600 Day Trip 
ชัน้ รีเซพช่ัน 910 Day Trip 

ชัน้ปีท่ี 1 630 Day Trip 
ชัน้ปีท่ี 2  800 Day Trip 
ชัน้ปีท่ี 3 800 คา้งแรมท่ีหอพักของโรงเรียน 
ชัน้ปีท่ี 4 10,000 เขาใหญ ่(Howling Gibbon) 
ชัน้ปีท่ี 5 14,500 ชลบุรี (Big Outdoors) 
ชัน้ปีท่ี 6 15,000 กาญจนบุรี (iCamp) 
ชัน้ปีท่ี 7 17,500 เขาใหญ ่(Traidhos) 
ชัน้ปีท่ี 8 17,500 จันทบุรี  (Traidhos) 
ชัน้ปีท่ี 9 17,500 กาญจนบุรี (iCamp) 

ชัน้ปีท่ี 10 17,500 เขาใหญ ่(St. Stephens) 
ชัน้ปีท่ี 11 (ทางเลือกท่ี 1) 17,500 สัตตหีบ / เกาะสชัีง  

(Big Outdoors) 



 
ชัน้ปีท่ี 11 (ทางเลือกท่ี 2) 17,500 + สว่นเพิม่ 7,500 (PADI Open Water 

Course Fee) หรือ 12,500 (PADI Advanced 
Course Fee) โดยจะคดิรวมอยูใ่นใบแจง้หน้ี 

คา่เทอม ของ เทอม 2  

ดาํนํา้ (PADI) 
– Mermaids พัทยา 

ชัน้ปีท่ี 12 (ทางเลือกท่ี 1) 19,000 เชียงใหม ่
(VSP Traidhos – Prem) 

ชัน้ปีท่ี 12 (ทางเลือกท่ี 2) 19,000 + สว่นเพิม่ 6,000 (PADI Open Water 
Course Fee) หรือ 11,000 (PADI Advanced 
Course Fee) โดยจะคดิรวมอยูใ่นใบแจง้หน้ี  คา่

เทอม ของ เทอม 2 

ดาํนํา้ (PADI) 
– Mermaids  พัทยา 

ชัน้ปีท่ี 13  19,000 เชียงใหม ่(VSP Traidhos 
–  หมูบ่า้นชาวเขา) 

 
ขอเรียนวา่นักเรียนจะมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมสาํหรับการไปทัศนศกึษารายวชิาตามหลักสูตรการเรียนการสอน (เชน่ การไป 
ทัศนศกึษาเร่ืองวัฒนธรรมไทย) ตลอดปีการศกึษา โดยคา่ใชจ้า่ยน้ี จะถูกหักออกจากบัญชีเงนิฝากมัดจาํท่ีมีกับทางโรงเรียน 
 
คา่เลา่เรียน:  ไดร้วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่ง ๆ โดยครูของโรงเรียน และการสอนเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐานของโรงเรียน  
 
สว่นลดสาํหรับพ่ีน้อง:  พ่ีน้องคนท่ีสองจะไดรั้บสว่นลด 5% พ่ีน้องคนท่ีสามจะไดรั้บสว่นลด 15% พ่ีน้องคนท่ีสี่จะไดรั้บสว่นลด 50%  (ถา้
พ่ีน้องทัง้หมดศกึษาอยูใ่นโรงเรียน ในขณะเดียวกัน) สว่นลดดังกลา่วจะสิน้สุดลงถา้พ่ีน้องท่ีเคยเรียนอยูส่าํเร็จการศกึษา หรือ พ่ีน้องบางคน
ลาออกจากโรงเรียนไป 
  
คา่อาหาร:  เป็นคา่ธรรมเนียม ภาคบังคับ  ท่ีนักเรียนทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีบรอมสโ์กรฟ จะตอ้งใชบ้ริการอาหารท่ีทาง 
โรงเรียนจัดให้ (ยกเวน้นักเรียนท่ีไดรั้บการรับรองทางการแพทย ์และ เป็นโรคแพอ้าหารอยา่งรุนแรง ท่ีทางโรงเรียน 
ไมส่ามารถจัดบริการอาหารกลางวันให้ได)้  คา่อาหารน้ีจะตอ้งจา่ยเตม็จาํนวน และชาํระพร้อมกันกับคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ  
 
คา่ธรรมเนียมการสอบ:  มีการออกใบแจง้หน้ีแยกตา่งหากในภาคเรียนท่ี 1 สาํหรับนักเรียนชัน้ปีท่ี 11, 12 และ 13 ตามคา่  ใชจ้า่ยท่ีคณะ
กรรมการจัดการสอบภายนอกระบุ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการบริหารจัดการ โปรดทราบวา่นักเรียนจะไมส่ามารถเขา้สอบได ้จนกวา่จะชาํระคา่
ธรรมเนียมการสอบและคา่เลา่เรียนทัง้หมด เตม็จาํนวน 
เสยีกอ่น  จะไมมี่การคืนเงนิคา่ธรรมเนียมการสอบกับสถาบันภายนอก  ถา้นักเรียนยกเลิกการสอบ ภายหลังจากวันกาํหนด 
แจง้ยกเลิก ท่ีประกาศโดยสถาบันการสอบภายนอก ในแตล่ะปี 
ทางโรงเรียนคาดหวังวา่นักเรียนจะเขา้สอบทุกวชิาท่ีเรียน  
 
ชุดนักเรียน:  เป็นภาคบังคับ ท่ีนักเรียนทุกคนตอ้งสวมใสชุ่ดนักเรียน และสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านคา้ของโรงเรียน 
 
สว่นลด สาํหรับการชาํระเงนิลว่งหน้า:  ผูป้กครองท่ีชาํระคา่เลา่เรียนเป็นรายปีลว่งหน้า (หมายถึงการชาํระคา่ธรรมเนียม 
ทุกอยา่ง เชน่ คา่เลา่เรียน คา่อาหารกลางวัน คา่ใชบ้ริการรถโรงเรียน คา่เรียนโปรแกรม BDST คา่เรียนเสริมภาษาอังกฤษ  เป็นตน้)  ทัง้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ท่ี 2 และ ท่ี 3 พร้อมกัน  จะไดรั้บ  สว่นลด 4% จากคา่เลา่เรียนทัง้ปี         สว่นลดน้ีไมส่ามารถนําใชไ้ดกั้บคา่ใชจ้า่ยประเภท
อ่ืน  กรุณาติดตอ่ฝ่ายการเงนิเพ่ือขอขอ้มูลเพิม่เติม 
 
การเขา้เรียนลา่ชา้:  สาํหรับนักเรียนใหมท่ี่เขา้เรียนลา่ชา้ ในเทอมนัน้ ๆ การคดิคา่เลา่เรียน คา่โปรแกรม BDST  คา่เรียนเสริมพิเศษภาษา
อังกฤษ  คา่หอพัก  คา่อาหาร  และคา่บริการรถโรงเรียน  จะถูกนํามาคาํนวณตามสัดสว่น 
ของการใชบ้ริการ  (Pro-rated)  
 
โปรดทราบวา่ทางโรงเรียนมีประกันภัยอุบัติเหตุสาํหรับนักเรียนทุกคน และสาํหรับนักเรียนประจาํทุกคน ทางโรงเรียน ไดจั้ด 
ให้มีการประกันสุขภาพพ้ืนฐาน  โดยไดค้ดิรวมไวใ้นคา่หอพักเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
คา่หอพัก (รวมคา่ท่ีพัก คา่ประกันสุขภาพ และ คา่อาหารทุกม้ือ): 

คา่หอพัก แบบเตม็เวลา (7 วันตอ่สัปดาห ์)  136,200/ เทอม 
คา่หอพัก แบบรายสัปดาห ์

(4โมงเยน็ วันอาทติย ์ถึง 4 โมงเยน็วันศุกร์) 
100,220/เทอม 

คา่หอพัก แบบรายวัน  2,100/คืน 



 
 
โปรดทราบวา่นักเรียนจะ ไมส่ามารถเขา้หอพัก ได ้หากไมไ่ดช้าํระคา่หอพักเตม็จาํนวน  กอ่นเปิดเทอม 
 
คา่ธรรมเนียมเพิม่เติม ( บาท) 
 

คา่เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสอง 
เพิม่เติม (EAL – ระดับ 1) 

10,920 ตอ่ เทอม 

คา่เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสอง 
เพิม่เติม (EAL – ระดับ 2) 

16,407 ตอ่ เทอม 

 
คา่เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสอง เพิม่เติม (EAL):  คา่ธรรมเนียมน้ีจะเรียกเกบ็จากนักเรียนท่ีตอ้งการความชว่ยเหลือดา้นภาษาอังกฤษ 
เพิม่เติมท่ีเขม้ขน้ เกินกวา่ การเรียน 
การสอนท่ีจัดให้ในหลักสูตรปกติ โดยมีสองระดับ สาํหรับระดับ 2 นักเรียนจะไดรั้บความชว่ยเหลือแบบ 1 ตอ่ 1 บอ่ยครัง้ อยา่งเขม้ขน้ 
 
โปรแกรม BDST:  (โปรแกรมสนับสนุนนักเรียนชาวเกาหลี) คา่ธรรมเนียมน้ีจะเรียกเกบ็จากนักเรียนท่ีพูดภาษาเกาหลี ท่ีตอ้งการการชว่ย
เหลือทางวชิาการเพิม่เติมหลังเลิกเรียน ซ่ึงรวมถึงการติวเพิม่เติมวชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และการให้คาํปรึกษาเก่ียว
กับการสมัครศกึษาตอ่ ณ มหาวทิยาลัย ท่ีประเทศเกาหลี 
โดยมีคา่ธรรมเนียมดังน้ี: 
 

นักเรียนระดับประถมศกึษา (ชัน้ปีท่ี 2 ถึง 6) 32,440 ตอ่เทอม 
นักเรียนระดับมัธยมศกึษา(ชัน้ปีท่ี 7 ถึง 13) 36,060 ตอ่เทอม 

วชิาคณิตศาสตร์ (วชิาเดียว) 
สาํหรับนักเรียน ชัน้ปีท่ี 12 และ 13 

27,310 ตอ่ เทอม 

 
โปรดทราบวา่คา่ธรรมเนียมโปรแกรม BDST เหลา่น้ี  จะตอ้งชาํระเงนิเตม็จาํนวนกอ่นท่ีนักเรียนจะไดรั้บบริการน้ี  นอกจากน้ีนักเรียนท่ีลง
ทะเบียนเรียนโปรแกรม BDST ในเทอมท่ี 1 จะตอ้งเรียนโปรแกรมน้ีตอ่เน่ืองไปตลอดปีการศกึษา 
(3 เทอม)  ไมส่ามารถยกเลิกในระหวา่งปีได ้ 
 
ตาํราเรียน: ตาํราเรียนสว่นใหญจ่ะจัดเตรียมไวใ้ห้ในห้องเรียน โดยคุณครูจากภาควชิาตา่ง ๆ  อยา่งไรกต็ามในบางกรณี 
นักเรียนสามารถเลือกซ้ือตาํราไดจ้ากร้านคา้ของโรงเรียน หรือจากร้านหนังสอืภายนอก ตามท่ีคุณครูแนะนํา 
 
คา่บริการรถโรงเรียน:  คา่ธรรมเนียมน้ีจะตอ้งชาํระเงนิเตม็จาํนวนกอ่นท่ีจะรับบริการ โปรดทราบวา่นักเรียนจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้ข้ึนรถ
โรงเรียน หากไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนียมลว่งหน้า กอ่นใชบ้ริการ 
 
ทางเลือก ในการใชบ้ริการรถโรงเรียน:  สาํหรับการใชบ้ริการรถโรงเรียน ทา่นมีสองทางเลือก ดังน้ี 
1: คา่บริการรายวัน: สาํหรับนักเรียนท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถโรงเรียนอยา่งสมํา่เสมอ 
บางวันตอ่สัปดาห ์  ไมใ่ช ่5 วันตอ่สัปดาห ์ 
2: คา่บริการรายเทอม: สาํหรับนักเรียนท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถโรงเรียน ทุกวัน ตลอดทัง้เทอม 

 
คา่ Transcript:  นักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนจะไดรั้บ  Transcript จาํนวน 3 ฉบับ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย นักเรียนท่ีตอ้งการ Transcript 
เพิม่เติม จะตอ้งชาํระคา่ดาํเนินการ ฉบับละ 500 บาท เพิม่เติมจากคา่จัดสง่เอกสารทางไปรษณีย ์ 
  
คา่จัดสง่ / คา่ไปรษณีย ์(ชัน้ปีท่ี 11 ถึง 13):  ผูป้กครองจะถูกเรียกเกบ็เงนิคา่จัดสง่และคา่ดาํเนินการจัดสง่ใบสมัครของนักเรียนไปยัง
วทิยาลัย / มหาวทิยาลัย 
 
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมอ่ืน ๆ :  รายละเอียดของคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมสาํหรับ การเรียนดนตรี กอลฟ์ กีฬาและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ สามารถขอรับไดท่ี้
ฝ่ายการเงนิของโรงเรียน 
 
คา่ธรรมเนียมการดาํเนินเร่ืองวีซา่:   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถชว่ยเหลือผูป้กครองเร่ืองการตอ่วีซา่ และ ขอวีซา่ สาํหรับบุตรหลานทา่น  อัตรา
มาตรฐานของคา่ดาํเนินการในเร่ืองน้ี คือ 1,500 บาท ตอ่วีซา่  ซ่ึงเป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมจาก 
คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีทางสถานทูต หรือ หน่วยงานราชการจะคดิจากทา่น ถา้ทา่นประสงคจ์ะใชบ้ริการน้ี โปรดติดตอ่ 
คุณหนิง Head of Admissions  bnatsanan@bromsgrove.ac.th  
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นโยบายการขอคืนเงนิคา่ธรรมเนียมตา่งๆและขัน้ตอนการชาํระเงนิ 
 
คา่แรกเขา้ / การแจง้ลาออก:  เพ่ือท่ีจะขอรับเงนิคืนเตม็จาํนวน  นักเรียนท่ีประสงคจ์ะลาออกจากโรงเรียนจะตอ้งแจง้ให้            ครูใหญ่
ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ลว่งหน้า 1 เทอม   - โปรดดูตารางเวลาท่ีหน้า 1  “วันสุดทา้ยของการย่ืนจดหมาย 
แจง้ลาออกอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร”  และทางโรงเรียนจะไมคื่นเงนิให้ ในกรณีท่ีนักเรียนออกจากโรงเรียนเน่ืองมา 
จากการผิดวนัิยร้ายแรง 
 
คา่เลา่เรียนและคา่หอพัก:  
- สาํหรับนักเรียนท่ีลาออกในระหวา่งเทอม  ทางโรงเรียนจะไมคื่นเงนิคา่เลา่เรียนและคา่หอพักให้  
- สาํหรับนักเรียนท่ีลาออก แตไ่ดช้าํระคา่เลา่เรียน (คา่หอพัก ถา้มี) ทัง้ปีลว่งหน้า  ทางโรงเรียนจะคืนเงนิคา่เลา่เรียน  
 (คา่หอพัก  ถา้มี) โดยการคาํนวนสาํหรับเทอมท่ีไมไ่ดใ้ชบ้ริการนัน้ ตลอดทัง้เทอม  
- คา่ธรรมเนียมหอพักจะไดรั้บคืน เฉพาะในกรณีท่ีนักเรียนขอเปล่ียนสถานะจากนักเรียนประจาํเป็นนักเรียนไป-กลับ  
 เทา่นัน้ (ไมใ่ชก่รณีท่ีนักเรียนขอลาออกจากโรงเรียนในระหวา่งเทอม) โดยการคาํนวณตามสัดสว่นของเวลาท่ีไมใ่ช ้
 บริการ 
 
คา่อาหาร:  ตอ้งชาํระเงนิคา่บริการเตม็จาํนวน กอ่นรับบริการ - นักเรียนท่ีไมไ่ดช้าํระเงนิคา่อาหารจะ ไมไ่ดรั้บอนุญาต 
ให้รับประทานอาหารในโรงอาหาร  การขอรับเงนิคืนจะพิจารณาในกรณีท่ีไมไ่ดใ้ชบ้ริการทัง้เทอม 
 
คา่เรียน EAL และเรียน โปรแกรม  BDST:  เน่ืองจากโปรแกรมเหลา่น้ี ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษ ดังนัน้ จึง ไมส่ามารถคืนเงนิให้ได ้
 
คา่บริการรถโรงเรียน:  การคืนเงนิสามารถกระทาํได ้เฉพาะในกรณีท่ีผูป้กครองไมไ่ดใ้ชบ้ริการรถโรงเรียนเลย ตลอดทัง้เทอม โดยจะไมค่าํ
นวนตามสัดสว่นของเวลาท่ีใชบ้ริการ  อยา่งไรกต็าม ในชว่งตน้เทอม ภายใน สามสัปดาห ์หลังจากโรงเรียน 
เปิดเทอม ทางโรงเรียนเปิดโอกาศให้ผูป้กครองสามารถแจง้ยกเลิกบริการฯได ้โดยไมค่ดิคา่ปรับ และคาํนวณเงนิคืนให้ ตามสัดสว่นของ
เวลาท่ีใชบ้ริการ 
 
การคืนเงนิไปยังผูรั้บท่ีอยูต่า่งประเทศ : โรงเรียนไมรั่บผิดชอบคา่ธรรมเนียมการบริการของธนาคาร โดยปกติทุกธนาคาร (ผูโ้อนเงนิ / 
ตัวกลาง / ผูรั้บเงนิ) จะหักคา่ธรรมเนียมออกจากยอดเงนิ กอ่นท่ีจะโอนเงนิไปให้ผูรั้บท่ีตา่งประเทศ  ซ่ึงหมายความวา่ ผูรั้บจะไดรั้บเงนิใน
จาํนวนท่ีน้อยกวา่ยอดเงนิคืนท่ีแทจ้ริง  ขอเรียนวา่ทางโรงเรียน จะไมรั่บผิดชอบ 
คา่ธรรมเนียมเหลา่น้ี เวลาท่ีดาํเนินการคืนเงนิไปยังตา่งประเทศ 
 
คา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิลา่ชา้:  คา่ธรรมเนียมทุกประเภทผูป้กครองจะตอ้งชาํระให้นักเรียนลว่งหน้า กอ่นเปิดเทอม (ยกเวน้ ผูป้กครองท่ี
ชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมทัง้ปีในคราวเดียว)  และนักเรียนไมส่ามารถเขา้ร่วมในบทเรียนตา่งๆได ้หากมียอดคา้งชาํระ    การชาํระเงนิเกินกวา่
วันครบกาํหนดการชาํระเงนิท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หน้ี จะตอ้งเสยีดอกเบ้ียในอัตรา 15% ตอ่ปี  ของยอดคงคา้ง ตอ่เดือน   โดยนับจากวันครบ
กาํหนดการชาํระเงนิ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หน้ี จนถึงวันท่ีทางโรงเรียนไดรั้บการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเป็นท่ีเรียบร้อย   โดยทางโรงเรียนจะ
ไมค่ดิดอกเบ้ีย หากไดรั้บการชาํระเงนิเตม็จาํนวน ภายใน 7 วันนับจากวันเปิดเทอมใหม ่  
 
** คา่ธรรมเนียมทัง้หมดจะถูกทบทวนทุกปี และ ทางโรงเรียนจะประกาศตารางคา่ธรรมเนียมใหม ่สาํหรับปีการศกึษา 
    ถัดไป ให้ผูป้กครองทราบ ในเดือนมีนาคมของทุกปี ** 
 
 
 
 

 
วันท่ีสง่ใบแจง้หน้ีและวันครบกาํหนดการชาํระเงนิคา่ธรรมเนียม ปีการศกึษา 2019/20 
 
เทอมท่ี 1  2019/20 
สง่ใบแจง้หน้ีคา่ธรรมเนียม - 3 มิถุนายน 2019 
วันท่ีครบกาํหนดชาํระเงนิ - 27 มิถุนายน 2019 
 
เทอมท่ี 2  2019/20 
สง่ใบแจง้หน้ีคา่ธรรมเนียม - 18 พฤศจิกายน 2019 



 
วันท่ีครบกาํหนดชาํระเงนิ -    6 ธันวาคม 2019 
 
เทอมท่ี 3  2019/20 
สง่ใบแจง้หน้ีคา่ธรรมเนียม - 9 มีนาคม 2020 
วันท่ีครบกาํหนดชาํระเงนิ -  27 มีนาคม 2020 
 
 
วธีิการชาํระเงนิคา่ธรรมเนียม :  
 
เพ่ือให้วธีิการชาํระเงนิ งา่ยและสะดวกสาํหรับทา่นผูป้กครอง ฝ่ายการเงนิของโรงเรียนจึงขอแนะนําวธีิการชาํระเงนิดว้ยชอ่งทาง
ท่ีหลากหลายมากข้ึน ดังตอ่ไปน้ี 

การชาํระเงนิภายในประเทศไทย :  สามารถทาํได ้  3 ชอ่งทางหลัก   ไดแ้ก ่

**โปรดระบุหมายเลขประจาํตัวนักเรียนให้กูกตอ้ง ทุกครัง้  ในทุกชอ่งทางท่ีทา่นเลือกใช ้** 

1: ชาํระเงนิผา่นชอ่งทาง  Mobile Banking: 

    1:1:  ดว้ยบัตรชาํระเงนิรูปแบบใหมท่ี่มีบาร์โคด้กาํกับอยู ่ (BIST Bill Payment Card with Barcode) และชาํระเงนิทาง 
Mobile Banking Application (ขอแนะนําให้ใชช้อ่งทางน้ี )  ของธนาคารกสกิรไทย   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

 

ขัน้ตอนดาํเนินการ : 

● อา่นบัตรชาํระเงนิท่ีมีบาร์โคด้กาํกับอยู ่ ดว้ย  adobe reader หรือ พิมพบั์ตรดังกลา่วและสแกนดว้ย  Mobile 
Application  

● หลังจากนัน้ ทา่นจะเหน็  หมายเลขประจาํตัวนักเรียน และหมายเลขประจาํตัวผูป้กครอง ปรากฏข้ึนมา  
● ระบุจาํนวนเงนิท่ีชาํระ  ตามใบแจง้หน้ีท่ีสง่ไปให้  และสัง่จา่ยเงนิ  

หมายเหตุ :  -ในขณะน้ี การชาํระเงนิดว้ยบัตรชาํระเงนิท่ีมีบาร์โคด้กาํกับอยู ่ทาง 

                       ธนาคารจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมแตอ่ยา่งใด 

                    - บัตรชาํระเงนิท่ีมีบาร์โคด้กาํกับอยู ่เป็นบัตรเฉพาะสาํหรับแตล่ะบุคคล  

                      และไมค่วรนําไปเปิดเผยกับบุคคลท่ี  3 



 
 

               ตัวอยา่ง  บัตรชาํระเงนิท่ีมีบาร์โคด้กาํกับอยู ่

สาํหรับนักเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาล  วทิยาเขตรามคาํแหง (นักเรียนใหมจ่ะไดรั้บบัตรฯ ภายใน 
2 สัปดาหห์ลังจากเร่ิมเขา้เรียน) 

 
  
สาํหรับนักเรียนท่ี วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค   (นักเรียนใหมจ่ะไดรั้บบัตรฯ ภายใน 
2 สัปดาหห์ลังจากเร่ิมเขา้เรียน) 
 

     
 

 1.2: ดว้ยการระบุ  Company Code ผา่นทาง  Mobile Banking Application ของ   ธนาคารกสกิรไทย  

           ขั ้นตอนดาํเนินการ : 

● ระบุ  Company Code = 32596,  Reference Code  1 =  หมายเลขประจาํตัวนักเรียน ,  
● Reference Code 2 = หมายเลขประจาํตัวผูป้กครอง  หรือ หมายเลขใบแจง้หน้ี 
● ระบุ จาํนวนเงนิชาํระ  ตามขอ้มูลในใบสัง่ซ้ือ และ สัง่จา่ย  

 



 

                   

 

2: ชาํระเงนิผา่นตู ้ ATM  

      2.1:  ดว้ยบัตรชาํระเงนิรูปแบบใหมท่ี่มีบาร์โคด้กาํกับอยู ่ (BIST Bill Payment Card  with Barcode)  

ของ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

ขัน้ตอนดาํเนินการ : 

- นําบัตรชาํระเงนิท่ีมีบาร์โคด้กาํกับอยูแ่ละสแกนดว้ยเคร่ือง  ATM  
- หลังจากนัน้ระบุ  Reference Code 1 = หมายเลขประจาํตัวนักเรียน , Reference Code 2 = หมายเลขประจาํตัวผู้

ปกครอง  
- ระบุจาํนวนเงนิท่ีชาํระ  ตามใบแจง้หน้ีท่ีสง่ไปให้  และสัง่จา่ยเงนิ  

 

2.2: ดว้ยการระบุ  Company Code ผา่นตู ้ ATM ของ  ธนาคารกสกิรไทย 

 

 



 
ขัน้ตอนดาํเนินการ :  

- ระบุ  Company Code = 32596,  

      Reference Code 1 = หมายเลขประจาํตัวนักเรียน ,  

      Reference Code 2 = หมายเลขประจาํตัวผูป้กครอง  หรือ หมายเลขใบแจง้หน้ี 

ระบุจาํนวนเงนิชาํระ  ตามขอ้มูลในใบสัง่ซ้ือ และ สัง่จา่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3: ชาํระผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารดว้ย  Bill payment Form ณ ธนาคารกสกิรไทย  

 

 

 

4:  ชาํระผา่นชอ่งทางออนไลน์  - “ 2C2P Payment Link using QR Code”    (ไมมี่คา่ธรรมเนียม ) 

การชาํระเงนิผา่นทางชอ่งทางออนไลน์น้ี เพ่ือเพิม่ความสะดวกและรวดเร็วเน่ืองจากสามารถ 

ชาํระเงนิไดจ้ากทุกเวลาและสถานท่ี    ผา่นทาง  Banking Applications ในมือถือสมาร์ทโฟน 

1. ผูป้กครองจะไดรั้บ  “ 2C2P Payment Link using QR Code” ทางอีเมลจากโรงเรียน 
2. เชค็รายละเอียดการชาํระเงนิ เชน่ รหัสนักเรียน ข่ือนักเรียน ประเภทของคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชาํระ และจาํนวนเงนิ  และกด 
“Pay Now” 
3. ใช ้Banking Applications ในมือถือสมาร์ทโฟน สแกน QR Code และทาํตามคาํแนะนําเพ่ือการชาํระเงนิท่ี
สมบูรณ์  

หมายเหตุ : บางธนาคารมีการจาํกัดวงเงนิการใชจ้า่ยตอ่วัน โปรดตรวจสอบวงเงนิของทา่นใน  Bank Application และทาํการ
ขอเพิม่วงเงนิ  (ถา้ตอ้งการ ) กอ่นทาํการสแกน         QR Code  

สาํหรับการชาํระเงนิผา่น  2C2P Payment Link using Debit/Credit Card จะมีคา่ธรรมเนียม  2.5% ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 
กรุณาติดตอ่แผนกการเงนิหากตอ้งการชาํระเงนิดว้ยวธีิดังกลา่ว  

 



 
ตัวอยา่ง 

 



 

 



 
การชาํระเงนิจากตา่งประเทศ   : สามารถทาํได ้  2 ชอ่งทาง  ไดแ้ก ่

1: โดยการโอนเงนิผา่นทางธนาคาร 

     **กรุณาทาํตามขัน้ตอนขา้งลา่งน้ี มิฉะนัน้ ทา่นอาจจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการ เพิม่เติมได ้** 

Bank Name: Kasikorn Bank Saving Account 

              Bank Branch: Suwintawong Nongjok, 

              Account Name: Windsor Education Co., Ltd. 

              Account No. :  034-8-07362-1 

Swift Code:  KASITHBK 
 
Currency: Thai Baht Only  
 
Other instruction to Bank: Charges payment in full (all bank charges on both ends to be paid by                  
sender) 
 

2:  โดยการโอนเงนิผา่นทาง  We Chat (ขอเรียนวา่การชาํระชอ่งทางน้ี มี 

     คา่ธรรมเนียมเพิม่ข้ึน  1.8% ของจาํนวนเงนิในใบแจง้หน้ี   - เสมือนกับการคดิ 

     คา่ธรรมเนียมเพิม่เติม เม่ือทา่นชาํระเงนิผา่นบัตรเครดิตท่ัวไป )  

 

เม่ือชาํระสาํเร็จแลว้กรุณาสง่หลักฐานการชาํระเงนิ  (captured screen) มาท่ี  accounts@bromsgrove.ac.th เพ่ือยืนยันการ
ชาํระเงนิ 

 

 

mailto:accounts@bromsgrove.ac.th


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

   นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมโอนเงนิตา่งประเทศและความผันผวนของ อัตรา 

   แลกเปล่ียนแลว้ ยังมีความยุง่ยากในการเตรียมเอกสารท่ีจะทาํการชาํระเงนิจาก  

   ตา่งประเทศ  การชาํระเงนิผา่นทางชอ่งทางออนไลน์น้ี จะทาํให้สะดวกและรวดเร็ว 

   เน่ืองจากสามารถชาํระเงนิไดจ้ากทุกเวลาและสถานท่ี 

1. ผูป้กครองจะไดรั้บ  “ 2C2P Payment Link” ทางอีเมลจากโรงเรียน 

2. เชค็รายละเอียดการชาํระเงนิ เชน่ รหัสนักเรียน ข่ือนักเรียน ประเภทของคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งชาํระ และจาํนวนเงนิ  
    และกด “Pay Now” (มีคา่ธรรมเนียม 2.5% ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่) 

3. เลือก Debit/Creit Cards  กรอกขอ้มูลรายละเอียดของบัตรคลิก Continue Payment และ  ทาํตามคาํแนะนําเพ่ือ
การชาํระเงนิท่ีสมบูรณ์  

 

ตัวอยา่ง : 

 



 



 

 

 

 
หากทา่นมีคาํถาม  กรุณาติดตอ่ คุณนภาพร    ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิและบัญชี    โรงเรียนนานาชาติบรอมสโ์กรฟ ประเทศไทย 
โทร: 02-9894873 ตอ่ 106  
หรือ   email:  snapaporn@bromsgrove.ac.th 

เม่ือชาํระเงนิสาํเร็จแลว้  กรุณาสง่หลักฐานการชาํระเงนิพร้อมกับช่ือนักเรียนและรหัสอา้งอิง เลขท่ีใบแจง้หน้ี  มาท่ี 
accounts@bromsgrove.ac.th หรือ  โทรสาร  +66 2989 4094 เพ่ือยืนยันการชาํระเงนิ 
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