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โรงเรียนนานาชาต ิบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย 

ตารางค่าธรรมเนียม  2020-2021 (3 เทอม ต่อปีการศึกษา) 
 

ค่าธรรมเนียมส าหรับนักเรียนทุกคน (สกลุเงิน- บาท) 

 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร ค่าลงทะเบียน ค่าแรกเขา้ 
(บาท) 

เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นปีท่ี 1 
(วิทยาเขต รามค าแหง) 

ชั้นปีท่ี 2 ถึง ชั้นปีท่ี 13 
(วิทยาเขต วินดเ์ซอร์ ปาร์ค) 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร                                                
(ไม่สามารถคืนเงินได)้ 

5,000 5,000 

ค่าลงทะเบียนคร้ังเดียว                                                
(ไม่สามารถคืนเงินได)้ 

100,000 100,000 

ค่าแรกเขา้คร้ังเดียว                                                  
(สามารถขอเงินคืนได)้ 

50,000 50,000 

ค่าเงินฝากมดัจ า ส าหรับนกัเรียน ไป-กลบั            
(สามารถขอเงินคืนได)้ 

 

ชั้นพรี-เนอร์สเซอร่ี & เนอร์สเซอร่ี    
= 5,000 (ส าหรับทั้งปี) 
ชั้นรีเซพชัน่ & ชั้นปีท่ี 1  
= 10,000 (ส าหรับทั้งปี) 

 

10,000 (ส าหรับทั้งปี) 

ค่าเงินฝากมดัจ า ส าหรับนกัเรียนประจ า                
(สามารถขอเงินคืนได)้ 

N/A 20,000 (ส าหรับทั้งปี) 

 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร: จะตอ้งช าระก่อนที่จะเขา้รับการประเมินความพร้อม ดว้ยแบบทดสอบ  CAT 
 
ค่าลงทะเบียน: เม่ือทางโรงเรียนตอบรับใหเ้ป็นนกัเรียน และเพื่อจองท่ีใหก้บับุตรหลานของท่าน ค่าธรรมเนียมน้ีไม่สามารถคืน
เงินได ้
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ค่าแรกเข้า: เม่ือทางโรงเรียนตอบรับใหเ้ป็นนกัเรียน และก่อนที่จะเขา้เรียนในโรงเรียน  
 
*เงินค่าแรกเขา้น้ีจะไดรั้บคืน เม่ือนกัเรียนลาออกจากโรงเรียน โดยท่ีครูใหญ่จะตอ้งไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคข์อลาออกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 1 เทอมล่วงหนา้ และไม่มีเงินคา้งช าระกบัทางโรงเรียน  (โปรดดูตารางขา้งล่างน้ี) กรณีที่ผูป้กครองแจง้ลาออก
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หลงัจากก าหนดวนัที่ไดร้ะบุไว ้ท่านจะไม่ได้รับเงิน ค่าแรกเข้าคืน 
 

ต้องการลาออกเม่ือส้ินสุดเทอม วันสุดท้ายของการย่ืนจดหมายแจ้งลาออกอย่าง        
เป็นลายลักษณ์อักษร 

เทอมที่ 1   2020/21 
(โดยที่วนัสุดทา้ยของการเรียนคือ วนัศุกร์ที่ 18 ธนัวาคม 2020)  

 

วันศุกร์ที่  26   มิถุนายน  2020 

เทอมที่ 2   2020/21 
(โดยที่วนัสุดทา้ยของการเรียนคือ วนัศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021)  

วันศุกร์ที่  18   ธันวาคม   2020 

เทอมที่ 3   2020/21 
(โดยที่วนัสุดทา้ยของการเรียนคือ วนัศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021)  

 วันศุกร์ที่   2   เมษายน   2021 

 
 

ค่าเงินฝากมัดจ า ส าหรับนักเรียน ไป-กลับ: เงินมดัจ าน้ีจะใชต้ลอดปีการศึกษา  ส าหรับช าระค่าซ้ือของท่ีร้านคา้ของโรงเรียน       

ค่าทศันศึกษา หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ   

 

โปรดทราบว่าส าหรับชั้นรีเซพชัน่ ถึงชั้นปีท่ี 13  เม่ือยอดเงินฝากมดัจ าลดต ่ากว่า 3,000 บาทในระหวา่งเทอม ฝ่ายการเงินจะออก

ใบแจง้หน้ีจ านวน 7,000 บาทเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากมดัจ า ใหเ้ตม็จ านวน 10,000 บาท 

 

ส าหรับนกัเรียนชั้น พรี-เนอร์สเซอร่ี และ เนอร์สเซอร่ี เม่ือยอดเงินฝากมดัจ าลดต ่ากว่า 2,000 บาท ในระหว่างเทอม   ฝ่ายการเงิน

จะออกใบแจง้หน้ีจ านวน 3,000 บาท เพื่อเพิ่มยอดเงินฝากมดัจ า ใหเ้ตม็จ านวน 5,000 บาท 

 

ขอเรียนว่า ถา้ยอดเงินฝากมดัจ าไม่ไดรั้บการเติมใหเ้ต็มจ านวน หลงัจากก าหนดวนัท่ีไดร้ะบุในใบแจง้หน้ีดงักล่าว   นกัเรียนจะไม่

สามารถซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ของโรงเรียน ช าระค่าทศันศึกษา ค่าท ากจิกรรมเสริมหลกัสูตร ค่ากิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียน และ

ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ    
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นอกจากน้ี ส าหรับนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียนหลายกิจกรรมในระหว่างเทอม  ฝ่ายการเงินอาจจะส่งใบ

แจง้หน้ีส าหรับค่าเงินฝากมดัจ าเป็นจ านวน 15,000 บาท (ส าหรับนกัเรียนไป-กลบั ) และ 25,000 บาท (ส าหรับนกัเรียนประจ า)   

โดยฝ่ายการเงินจะติดต่อกบัผูป้กครอง ในกรณีท่ีตอ้งเก็บเงินมดัจ าเพิ่มเติมใหเ้พียงพอ 

 

ค่าเงินฝากมัดจ า ส าหรับนักเรียนประจ า: เงินมดัจ าน้ีจะใชต้ลอดปีการศึกษา ส าหรับช าระค่าซ้ือของท่ีร้านคา้ของโรงเรียน            

ค่าทศันศึกษา ค่าทศันศึกษาในวนัหยดุสุดสัปดาห์  ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเพิ่มเติม  หรือค่าใชจ่้ายอื่น ๆ โปรดทราบว่า      เม่ือ

ยอดเงินฝากมดัจ าลดต ่ากว่า 5,000 บาท ในระหวา่งเทอม  ฝ่ายการเงินจะออกใบแจง้หน้ีจ านวน 15,000 บาท เพื่อเพิ่มยอดเงินฝาก

มดัจ าใหเ้ตม็จ านวน 20,000 บาท 

 

ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม ภาคบังคบั  ต่อเทอม  -  มี 3 เทอม ต่อปีการศึกษา   (ยกเว้น ช้ันปีที่ 11, 12 , 13 ซ่ึงมีการออกใบแจ้ง

หน้ี  2 คร้ัง ต่อปีการศึกษา ในเทอมที่ 1 และ เทอมที่  2 ) 

 

Early Years Campus (EY) 

ระดบัชั้น ค่าเล่าเรียนต่อเทอม x 3 ค่าอาหารกลางวนัต่อเทอม x 3 
ชั้น พรี-เนอร์สเซอร่ี  (อาย ุ2 ถึง3 ปี)* 104,890 10,628 

ชั้น เนอร์สเซอร่ี & ชั้น รีเซพชัน่ (อาย ุ3 ถึง 5 ปี) 113,880 10,628 

ชั้นปีท่ี 1 (อาย ุ5 ปี) 130,560 10,628 

 

* ชั้น พรีเนอร์เซอร่ี (2 ถึง 3 ปี) เปิดใหบ้ริการ มาเรียนบางเวลา (Part time)  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ฝ่ายรับสมคัร  

Primary School (WP Campus) 

ระดบัชั้น ค่าเล่าเรียนต่อเทอม x 3 ค่าอาหารต่อเทอม x 3 
ชั้นปีท่ี 2 (อาย ุ6 ปี) 141,720 12,719 

ชั้นปีท่ี 3 ถึง ปีที่ 6 (อาย ุ7 ถึง 10 ปี) 175,200 12,719 

 

Secondary School (WP Campus) 

ระดบัชั้น ค่าเล่าเรียนต่อเทอม x 3 ค่าอาหารต่อเทอม x 3 
ชั้นปีท่ี  7, 8,  9 (อาย ุ11 ถึง 13 ปี) 183,960 12,719 

ชั้นปีท่ี  10 (อาย ุ14 ปี) 210,260 12,719 
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 ค่าเล่าเรียน (ค่าเล่าเรียนทั้งปี จะถูก
แบ่งออกเป็นใบแจง้หน้ี  2 ใบ 
ส าหรับเทอม1 และเทอม 2) 

ค่าอาหารต่อเทอม x 3 

ชั้นปีท่ี  11, 12, 13 (อาย ุ15 ถึง 17 ปี) 315,390 12,719 

 

ค่าทัศนศึกษา /ค่าทัศนศึกษาประจ าปี (วิทยาเขต รามค าแหง และ วิทยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ค) 

เป็นค่าใชจ่้ายภาคบงัคบัส าหรับนกัเรียนบรอมส์โกรฟทุกคน  ค่าใชจ่้ายน้ีจะตอ้งจ่ายเตม็จ านวน โดยจะรวมอยูใ่นใบแจง้หน้ีค่า

เทอม เทอม 1  ส าหรับนกัเรียนทุกคน   โดย ค่าทัศนศึกษาน้ีจะต้องช าระพร้อมกับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่ได้ระบุในใบแจ้งหน้ีค่าเทอม   

เทอม 1  ค่าทัศนศึกษาภาคบังคบัน้ี ไม่สามารถขอเงินคืนได้   

 

ชั้นปี ค่าทศันศึกษา ขอ้มูลเพิ่มเติม 
ชั้น พรี-เนอร์สเซอร่ี 1,800 Day Trip (รวมค่าทศันศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทย) 
ชั้น เนอร์สเซอร่ี 1,800 Day Trip (รวมค่าทศันศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทย) 
ชั้น รีเซพชัน่ 1,800 Day Trip (รวมค่าทศันศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทย) 
ชั้นปีท่ี 1 1,800 Day Trip (รวมค่าทศันศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทย) 
ชั้นปีท่ี 2  840 Day Trip (ไม่รวมค่าทศันศึกษาเร่ืองวฒันธรรมไทย) 

ชั้นปี ค่าทศันศึกษาขา้งแรมนอกสถานที่  รายละเอียดการทศันศึกษาขา้งแรมนอกสถานที่/ ผูจ้ดั 
ชั้นปีท่ี 3      840 คา้งแรมที่หอพกัของโรงเรียน 
ชั้นปีท่ี 4 10,500 เขาใหญ่ (Howling Gibbon) 
ชั้นปีท่ี 5 15,225 ชลบุรี (Big Outdoors) 
ชั้นปีท่ี 6 15,750 กาญจนบุรี (iCamp) 
ชั้นปีท่ี 7 17,500 เขาใหญ่ (Wild Planet) 
ชั้นปีท่ี 8 17,500 หวัหิน (Big Outdoors) 
ชั้นปีท่ี 9 17,500 กาญจนบุรี (Barge) 
ชั้นปีท่ี 10 17,500 เขาใหญ่ (St. Stephens) 
ชั้นปีท่ี 11  17,500 สัตตหีบ / เกาะสีชงั   

(Big Outdoors) 
ชั้นปีท่ี 12 และ 13 19,000  เชียงใหม่ (VSP Traidhos –  หมู่บา้นชาวเขา) 

 

ขอเรียนว่านกัเรียนจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส าหรับการไปทศันศึกษารายวิชาตามหลกัสูตรการเรียนการสอน ( เช่น การไปทศันศึกษา

เร่ืองวฒันธรรมไทย) ตลอดปีการศึกษา  โดยค่าใชจ่้ายน้ี จะถูกหกัออกจากบญัชีเงินฝากมดัจ าท่ีมีกบัทางโรงเรียน 
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ค่าเล่าเรียน: ไดร้วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ  โดยครูของโรงเรียน และการสอนเสริมพิเศษเพื่อพฒันาภาษาองักฤษตาม

มาตรฐานของโรงเรียน  

 

ส่วนลดส าหรับพี่น้อง: พี่นอ้งคนที่สองจะไดรั้บส่วนลด 5% พี่นอ้งคนที่สามจะไดรั้บส่วนลด 15%  พี่นอ้งคนที่ส่ีจะไดรั้บส่วนลด 

50%  (ถา้พี่นอ้งทั้งหมดศึกษาอยูใ่นโรงเรียน ในขณะเวลาเดียวกนั) ส่วนลดดงักล่าวจะส้ินสุดลงถา้พี่นอ้ง ท่ีเคยเรียนอยู ่ส าเร็จ

การศึกษา หรือ พี่นอ้งบางคนลาออกจากโรงเรียน 

  

ค่าอาหาร: เป็นค่าธรรมเนียมภาคบังคบั ทีน่กัเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนที่บรอมส์โกรฟ จะตอ้งใชบ้ริการอาหารที่ทางโรงเรียน

จดัให ้   (ยกเวน้นกัเรียนที่ไดรั้บการรับรองทางการแพทย ์และ เป็นโรคแพอ้าหารอยา่งรุนแรง ที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจดับริการ

อาหารกลางวนัใหไ้ด)้ ค่าอาหารน้ีจะต้องจ่ายเต็มจ านวน และช าระพร้อมกับ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ: มีการออกใบแจง้หน้ีแยกต่างหากในภาคเรียนท่ี 1 ส าหรับนกัเรียนชั้นปีท่ี 11, 12 และ 13 ตามค่าใชจ่้ายที่

คณะกรรมการจดัการสอบภายนอกระบุ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ โปรดทราบว่านกัเรียนจะไม่สามารถเขา้สอบได ้

จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียมการสอบและค่าเล่าเรียนทั้งหมดเต็มจ านวนเสียก่อน   จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบกับ

สถาบันภายนอก  ถ้านักเรียนยกเลิกการสอบภายหลังจากวันก าหนดแจ้งยกเลิก ที่ประกาศโดยสถาบันการสอบภายนอก ในแต่ละปี  

 

ทางโรงเรียนคาดหวงัว่านกัเรียนจะเขา้สอบทุกวิชาที่เรียน  

 

ชุดนักเรียน: เป็นภาคบงัคบั ท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งสวมใส่ชุดนกัเรียน และสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านคา้ของโรงเรียน 

 

ส่วนลด ส าหรับการช าระเงินล่วงหน้า: ผูป้กครองท่ีช าระค่าเล่าเรียนเป็นรายปีล่วงหน้า (หมายถึงการช าระค่าธรรมเนียมทุกอยา่ง 

เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอาหารกลางวนั ค่าใชบ้ริการรถโรงเรียน ค่าเรียนโปรแกรม BDST   ค่าเรียนเสริมภาษาองักฤษ  เป็นตน้)         

ทั้ง ภาคเรียนท่ี 1  ที่ 2 และ ที่ 3 พร้อมกนั  จะไดรั้บ ส่วนลด 3.5% จากค่าเล่าเรียนทั้งปี ส่วนลดน้ีไม่สามารถน าใชไ้ดก้บัค่าใชจ่้าย

ประเภทอื่น  กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

การเข้าเรียนล่าช้า: ส าหรับนกัเรียนใหม่ท่ีเขา้เรียนล่าชา้ ในเทอมนั้น ๆ การคิดค่าเล่าเรียน ค่าเรียนโปรแกรม BDST  คา่เรียนเสริม

พิเศษภาษาองักฤษ  ค่าหอพกั  ค่าอาหาร  และค่าบริการรถโรงเรียน จะถูกน ามาค านวณตามสัดส่วนของการใชบ้ริการ  (Pro-rated)  
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โปรดทราบว่าทางโรงเรียนมีประกนัภยัอุบติัเหตุส าหรับนกัเรียนทุกคน และส าหรับนกัเรียนประจ าทุกคน     ทางโรงเรียน ไดจ้ดัให้

มีการประกนัสุขภาพพื้นฐาน  โดยไดคิ้ดรวมไวใ้นค่าหอพกัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรกต็าม ทางโรงเรียนขอแนะน าใหน้กัเรียน

ท าประกนัสุขภาพเพิ่มเติม ในกรณีท่ีท่านตอ้งการ การคุม้ครองท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

 

ค่าหอพัก (รวมค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าอาหารทุกม้ือ): 

 

ค่าหอพกั แบบเตม็เวลา (7 วนัต่อสัปดาห์ )  141,650 ต่อ เทอม 
ค่าหอพกั แบบรายสัปดาห์ (4โมงเยน็ วนัอาทิตย ์ถึง  4 โมงเยน็วนัศกุร์) 103,210 ต่อ เทอม 
ค่าหอพกั แบบรายวนั   2,100 ต่อ คืน 

 

โปรดทราบว่านกัเรียนจะไม่สามารถเข้าหอพักได ้หากไม่ไดช้  าระค่าหอพกัเตม็จ านวน  ก่อนเปิดเทอม 

 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ( บาท) 

 

ค่าเรียนภาษาองักฤษ เป็นภาษาท่ีสอง เพิ่มเติม   (EAL – ระดบั 1) 10,920 ต่อ เทอม 
ค่าเรียนภาษาองักฤษ เป็นภาษาท่ีสอง เพิ่มเติม   (EAL – ระดบั 2) 16,407 ต่อ เทอม 

 

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง เพิ่มเติม (EAL): ค่าธรรมเนียมน้ีจะเรียกเกบ็จากนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือดา้น

ภาษาองักฤษ เพิ่มเติม   ท่ีเขม้ขน้มากกว่าการเรียนการสอนท่ีจดัใหใ้นหลกัสูตรปกติ  โดยมีสองระดบั  ส าหรับระดบั 2  นกัเรียนจะ

ไดรั้บความช่วยเหลือแบบ 1 ต่อ 1 บ่อยคร้ัง อยา่งเขม้ขน้ 

 

โปรแกรม BDST: (โปรแกรมสนบัสนุนนกัเรียนชาวเกาหลี) ค่าธรรมเนียมน้ีจะเรียกเกบ็จากนกัเรียนท่ีพูดภาษาเกาหลี ท่ีตอ้งการ
การช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มเติมหลงัเลิกเรียน ซ่ึงรวมถึงการติวเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ ภาษาเกาหลี และการ
ใหค้  าปรึกษาเกี่ยวกบัการสมคัรศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลยั ที่ประเทศเกาหลี                 
โดยมีค่าธรรมเนียมดงัน้ี: 

 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา (ชั้นปีท่ี 2 ถึง 6) 32,440 ต่อ เทอม 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา(ชั้นปีท่ี 7 ถึง 13) 36,060 ต่อ เทอม 

 
โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมโปรแกรม BDST น้ี  จะตอ้งช าระเงินเตม็จ านวนก่อนท่ีนกัเรียนจะไดรั้บบริการน้ี  นอกจากน้ี
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นกัเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรม BDST ในเทอมที่ 1 จะตอ้งเรียนโปรแกรมน้ีต่อเน่ืองไปตลอดปีการศึกษา  (3 เทอม)         
ไม่สามารถยกเลิกในระหว่างปีได ้ 
 

ต าราเรียน: ต าราเรียนส่วนใหญ่จะจดัเตรียมไวใ้หใ้นหอ้งเรียน โดยคุณครูจากภาควิชาต่าง ๆ อยา่งไรกต็ามในบางกรณีนกัเรียน

สามารถเลือกซ้ือต าราไดจ้ากร้านคา้ของโรงเรียน หรือจากร้านหนงัสือภายนอก ตามท่ีคุณครูแนะน า 

 

ค่าบริการรถโรงเรียน: ค่าธรรมเนียมน้ีจะตอ้งช าระเงินเตม็จ านวนก่อนท่ีจะรับบริการ โปรดทราบว่านกัเรียนจะไม่ไดรั้บอนุญาต

ใหข้ึ้นรถโรงเรียน หากไม่ไดช้  าระค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ ก่อนใชบ้ริการ 

 

ทางเลือก ในการใช้บริการรถโรงเรียน: ส าหรับการใชบ้ริการรถโรงเรียน ท่านมีสองทางเลือก ดงัน้ี 

1: ค่าบริการรายวนั: ส าหรับนกัเรียนที่ตอ้งการใชบ้ริการรถโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  บางวันต่อสัปดาห์  ไม่ใช่ 5 วนัต่อสัปดาห์                                      

2: ค่าบริการรายเทอม: ส าหรับนกัเรียนที่ตอ้งการใชบ้ริการรถโรงเรียนทุกวัน ตลอดทั้งเทอม 

 

ค่า Transcript: นกัเรียนที่ออกจากโรงเรียนจะไดรั้บ  Transcript จ านวน 3 ฉบบั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย นกัเรียนที่ตอ้งการ Transcript 
เพิ่มเติม จะตอ้งช าระค่าด าเนินการ ฉบบัละ 500 บาท เพิ่มเติมจากค่าจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ 
  
ค่าจัดส่ง / ค่าไปรษณีย์ (ช้ันปีที่ 11 ถึง 13): ผูป้กครองจะถูกเรียกเกบ็เงินค่าจดัส่งและค่าด าเนินการจดัส่งใบสมคัรของนกัเรียนไปยงั
วิทยาลยั / มหาวิทยาลยั 
 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่ืน ๆ : รายละเอียดของค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส าหรับ การเรียนดนตรี กอลฟ์ กีฬาและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ สามารถ

ขอรับไดท้ี่ส านกังาน SIC ส าหรับ วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค (ที่ฝ่ายธุรการ ส าหรับวิทยาเขตรามค าแหง) 

 

ค่าธรรมเนียมการด าเนินเร่ืองวีซ่า:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถช่วยเหลือผูป้กครองเร่ืองการต่อวีซ่า และ ขอวีซ่า ส าหรับบุตร

หลานท่าน  อตัรามาตรฐานของค่าด าเนินการในเร่ืองน้ี คือ 1,500 บาท ต่อวีซ่า  ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากค่าใชจ่้ายจริงท่ีทาง

สถานทูต หรือ หน่วยงานราชการจะคิดจากท่าน   ถา้ท่านประสงคจ์ะใชบ้ริการน้ี โปรดติดต่อ คุณหนิง Head of Admissions ไดท้ี่   

admissions@bromsgrove.ac.th  

 

โปรโมช่ัน แนะน าเพ่ือนมาเรียน:  ตลอดปีการศึกษา 2020/2021 ทางโรงเรียนมี โปรโมชัน่แนะน าเพื่อนมาเรียน ส าหรับ          

ผูป้กครองโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  ซ่ึงหากท่านแนะน าเพือ่นของท่านใหพ้าบุตรหลานมาสมคัรเรียน ที่ โรงเรียน

mailto:bnatsanan@bromsgrove.ac.th


8 
 

นานาชาติบรอมส์โกรฟ (ทั้งท่ีวิทยาเขต รามค าแหง และวิทยาเขต วนิดเ์ซอร์ปาร์ค) ท่านผูป้กครองโรงเรียนนานาชาติบรอมส์

โกรฟ จะไดรั้บเครดิตเงินจ านวน 50,000 บาท  ส าหรับใชช้ าระเฉพาะค่าเล่าเรียน ในเทอมถดัไป 

 

นโยบายการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆและขั้นตอนการช าระเงิน  

 

ค่าแรกเข้า / การแจ้งลาออก: เพื่อที่จะขอรับเงินคืนเตม็จ านวน  นกัเรียนที่ประสงคจ์ะลาออกจากโรงเรียนจะตอ้งแจง้ใหค้รูใหญ่

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 1 เทอม  - โปรดดูตารางเวลาที่หนา้ 1  “วนัสุดทา้ยของการยืน่จดหมายแจง้ลาออกอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร”  และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให ้ในกรณีที่นกัเรียนออกจากโรงเรียนเน่ืองมาจากการผิดวินยัร้ายแรง  
 

การคืนเงินฝากมัดจ าเม่ือนักเรียนลาออก หรือ ส าเร็จการศึกษา: เม่ือนกัเรียนแจง้การลาออกหรือส าเร็จการศึกษา           ผูป้กครอง

จะไดรั้บยอดเงินคงเหลือในบญัชีส าหรับบุตรหลานของท่าน ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของภาคเรียน และโรงเรียนจะ

ด าเนินการคืนเงินตามที่ก  าหนด (ตามประกาศนโยบายการลาออก) หกัค่าธรรมเนียมที่คา้งช าระใด ๆ โดยการโอนเงินผ่านทาง

ธนาคาร   และผูป้กครองควรไดรั้บเงินน้ีภายใน 14 วนัท าการ  หลงัจากน้ี 

 

การคืนเงินค่าเล่าเรียน 

● ส าหรับนกัเรียนที่ลาออกระหวา่งการศึกษา ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนไม่ว่ากรณีใด 

● หากท่านช าระค่าเล่าเรียนทั้งปี ทางโรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนตามสดัส่วนส าหรับทั้งเทอมการศึกษาที่ยงัไม่ไดมี้การเรียน 

 

การคืนเงินค่าหอพัก:  

● ส าหรับนกัเรียนท่ีช าระค่าหอพกัทั้งปี ทางโรงเรียนจะคืนเงินใหโ้ดยการคิดเป็นสัดส่วน ทั้งเทอม ส าหรับนกัเรียนที่ยา้ย

สถานะจาก นกัเรียนประจ า เป็น นกัเรียนไป-กลบั เม่ือส้ินสุดเทอมแลว้ 

●  ถา้นกัเรียนประสงคจ์ะเปลี่ยนสถานะจาก นกัเรียนประจ า มาเป็น นกัเรียนไป-กลบั (หรือจาก นกัเรียนประจ าแบบเตม็

เวลา มาเป็น นกัเรียนประจ าแบบรายสัปดาห์) นกัเรียนจะตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นเวลาหน่ึงเทอม 

●  จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพกัเป็นสัดส่วน ในกรณีที่นกัเรียนเปลี่ยนสถานะจาก นกัเรียนประจ า มาเป็น 

นกัเรียนไป-กลบั ในระหว่างเทอม 
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ค่าอาหาร: ตอ้งช าระเงินค่าบริการเตม็จ านวน ก่อนรับบริการ - นกัเรียนที่ไม่ไดช้  าระเงินค่าอาหารจะไม่ได้รับอนุญาตให้
รับประทานอาหารในโรงอาหาร การขอรับเงินคืนจะพิจารณาในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชบ้ริการทั้งเทอม 
 

ค่าเรียน EAL และเรียน โปรแกรม  BDST: เน่ืองจากโปรแกรมเหล่าน้ี ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษ ดงันั้น จึงไม่สามารถคืนเงินให้ได้ 

 
ค่าบริการรถโรงเรียน: การคืนเงินสามารถกระท าได ้เฉพาะในกรณีท่ีผูป้กครองไม่ไดใ้ชบ้ริการรถโรงเรียนเลย ตลอดทั้งเทอม โดย
จะไม่ค านวนตามสัดส่วนของเวลาที่ใชบ้ริการ  อยา่งไรกต็าม ในช่วงตน้เทอม ภายในสามสัปดาห์หลงัจากโรงเรียนเปิดเทอม  ทาง
โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองสามารถแจง้ยกเลิกบริการฯได ้โดยไม่คิดค่าปรับ และค านวณเงินคืนให ้ตามสัดส่วนของเวลาที่
ใชบ้ริการ 
 
การคืนเงินไปยงัผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ:   โรงเรียนไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบริการของธนาคาร       โดยปกติทุกธนาคาร (ผู ้
โอนเงิน / ตวักลาง / ผูรั้บเงิน) จะหกัค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงิน ก่อนที่จะโอนเงินไปใหผู้รั้บท่ีต่างประเทศ  ซ่ึงหมายความว่า 
ผูรั้บจะไดรั้บเงินในจ านวนที่นอ้ยกว่ายอดเงินคืนที่แทจ้ริง  ขอเรียนว่าทางโรงเรียน จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเหล่าน้ี เวลาท่ี
ด าเนินการคืนเงินไปยงัต่างประเทศ 
 
ค่าธรรมเนียมการช าระเงินล่าช้า: ค่าธรรมเนียมทุกประเภทผูป้กครองจะตอ้งช าระใหน้กัเรียนล่วงหนา้ ก่อนเปิดเทอม       (ยกเวน้ 

ผูป้กครองท่ีช าระเงินค่าธรรมเนียมทั้งปีในคราวเดียว)  และนกัเรียนไม่สามารถเขา้ร่วมในบทเรียนต่างๆได ้หากมียอดคา้งช าระ    

การช าระเงินเกินกว่าวนัครบก าหนดการช าระเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หน้ี จะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัรา 15% ต่อปี  ของยอดคงคา้ง

ต่อเดือน  โดยนบัจากวนัครบก าหนดการช าระเงิน ที่ไดร้ะบุไวใ้นใบแจ้งหน้ี จนถึงวนัท่ีทางโรงเรียนไดรั้บการช าระเงินเตม็

จ านวนเป็นท่ีเรียบร้อย   โดยทางโรงเรียนจะไม่คิดดอกเบ้ีย หากไดรั้บการช าระเงินเตม็จ านวน ภายใน 7 วนันบัจากวนัเปิดเทอม

ใหม่   

 

** ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกทบทวนทุกปี และ ทางโรงเรียนจะประกาศตารางค่าธรรมเนียมใหม่ ส าหรับปีการศึกษาถัดไปให้

ผู้ปกครองทราบ ในเดือนมีนาคม/เมษายน ของทุกปี ** 
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วันที่ส่งใบแจ้งหน้ีและวันครบก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2020/21 

 

เทอมที่ 1  2020/21 

ส่งใบแจง้หน้ีค่าธรรมเนียม - 1 มิถุนายน 2020 

วนัที่ครบก าหนดช าระเงิน - 26 มิถุนายน 2020 

 

เทอมที่ 2  2020/21 

ส่งใบแจง้หน้ีค่าธรรมเนียม - 23 พฤศจิกายน 2020 

วนัที่ครบก าหนดช าระเงิน -    18 ธนัวาคม 2020 

 

เทอมที่ 3  2020/21 

ส่งใบแจง้หน้ีค่าธรรมเนียม - 8 มีนาคม 2021 

วนัที่ครบก าหนดช าระเงิน -  2 เมษายน 2021 

 

 

วิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียม:   

 

เพื่อใหว้ิธีการช าระเงิน ง่ายและสะดวกส าหรับท่านผูป้กครอง ฝ่ายการเงินของโรงเรียนจึงขอแนะน าวิธีการช าระเงินดว้ยช่องทางที่

หลากหลายมากข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

การช าระเงินภายในประเทศไทย:  สามารถท าได ้ 4 ช่องทาง  ไดแ้ก่ 

1: ช าระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking (ขอแนะน าให้ใช้ช่องทางน้ี) 

2: ช าระเงินผ่านตู้ ATM  

3:  ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารด้วย Bill payment Form ณ ธนาคารกสิกรไทย  

4: ช าระเงินผ่าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card  

โปรดศึกษารายละเอียด ดา้นลา่งน้ี 

**โปรดระบุหมายเลขประจ าตวันกัเรียนใหกู้กตอ้ง ทุกคร้ัง  ในทุกช่องทางท่ีท่านเลือกใช*้* 
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1: ช าระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking: 

    1:1:  ด้วยบัตรช าระเงินรูปแบบใหม่ที่มีบาร์โค้ดก ากับอยู่ (BIST Bill Payment Card with Barcode) และช าระเงินทาง Mobile 

Banking Application (ขอแนะน าให้ใช้ช่องทางน้ี)  ของธนาคารกสิกรไทย   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย

พาณิชย ์และ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

 

ขั้นตอนด าเนินการ: 

- อ่านบตัรช าระเงินที่มีบาร์โคด้ก  ากบัอยู ่ ดว้ย adobe reader หรือ พิมพบ์ตัรดงักล่าวและสแกนดว้ย Mobile 

Application              

- หลงัจากนั้น ท่านจะเห็น  หมายเลขประจ าตวันกัเรียน และหมายเลขประจ าตวัผูป้กครอง ปรากฏข้ึนมา  

- ระบุจ านวนเงินท่ีช าระ  ตามใบแจง้หน้ีท่ีส่งไปให ้ และสั่งจ่ายเงิน  

 

 

หมายเหตุ:  -ในขณะน้ี การช าระเงินดว้ยบตัรช าระเงินท่ีมีบาร์โคด้ก  ากบัอยู ่ทาง 

                       ธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อยา่งใด    

                    -บตัรช าระเงินที่มีบาร์โคด้ก  ากบัอยู ่เป็นบตัรเฉพาะส าหรับแต่ละบุคคล  

                      และไม่ควรน าไปเปิดเผยกบับุคคลท่ี 3 
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               ตัวอย่าง  บัตรช าระเงินที่มีบาร์โค้ดก ากับอยู่ 

ส าหรับนกัเรียนที่โรงเรียนอนุบาล  วิทยาเขตรามค าแหง (นกัเรียนใหม่จะไดรั้บบตัรฯ ภายใน   2 สัปดาห์หลงัจากเร่ิมเขา้เรียน) 

 
   

 

ส าหรับนกัเรียนที่ วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค   (นกัเรียนใหม่จะไดรั้บบตัรฯ   ภายใน 2 สัปดาห์หลงัจาก 

เร่ิมเขา้เรียน) 
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 1.2: ด้วยการระบุ Company Code ผ่านทาง Mobile Banking Application ของ  ธนาคารกสิกรไทย  

           ขั้นตอนด าเนินการ: 

- ระบ ุCompany Code = 32596,  Reference Code  1 =  หมายเลขประจ าตวันกัเรียน,  

      Reference Code 2 = หมายเลขประจ าตวัผูป้กครอง หรือ หมายเลขใบแจง้หน้ี 

- ระบุ จ านวนเงินช าระ  ตามขอ้มูลในใบสั่งซ้ือ และ สั่งจ่าย  

 

                         

 

2: ช าระเงินผ่านตู้ ATM   

      2.1:  ด้วยบัตรช าระเงินรูปแบบใหม่ที่มีบาร์โค้ดก ากับอยู่ (BIST Bill Payment Card  with Barcode)  

ของ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
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ขั้นตอนด าเนินการ: 

- น าบตัรช าระเงินที่มีบาร์โคด้ก  ากบัอยูแ่ละสแกนดว้ยเคร่ือง ATM  

- หลงัจากนั้นระบุ Reference Code 1 = หมายเลขประจ าตวันกัเรียน, Reference Code 2 = หมายเลขประจ าตวั

ผูป้กครอง  

- ระบุจ านวนเงินท่ีช าระ  ตามใบแจง้หน้ีท่ีส่งไปให ้ และสั่งจ่ายเงิน  

          2.2: ดว้ยการระบุ Company Code ผ่านตู ้ATM ของ ธนาคารกสิกรไทย 

ขั้นตอนด าเนินการ:     

- ระบ ุCompany Code = 32596,  

      Reference Code 1 = หมายเลขประจ าตวันกัเรียน,   

      Reference Code 2 = หมายเลขประจ าตวัผูป้กครอง หรือ หมายเลขใบแจง้หน้ี 

ระบุจ านวนเงินช าระ  ตามขอ้มูลในใบสั่งซ้ือ และ สั่งจ่าย  
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3: ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารด้วย Bill payment Form ณ ธนาคารกสิกรไทย   
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4:  การช าระเงินผ่าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card  

การช าระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์น้ี เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วเน่ืองจากสามารถช าระเงินไดจ้ากทุกเวลาและสถานท่ี   

ผ่านทาง Banking Applications ใน     มือถือสมาร์ทโฟน 

1. ผูป้กครองจะไดรั้บ “ 2C2P Payment Link using QR Code” ทางอีเมลจากโรงเรียน 

2. เชค็รายละเอียดการช าระเงิน เช่น รหสันกัเรียน ขื่อนกัเรียน ประเภทของค่าใชจ่้ายที่ตอ้งช าระ และจ านวนเงิน  และกด 

“Pay Now” 

3. ใช ้Banking Applications ในมือถือสมาร์ทโฟน สแกน QR Code และท าตามค าแนะน าเพื่อการช าระเงินที่สมบูรณ์  

หมายเหตุ: บางธนาคารมีการจ ากดัวงเงินการใชจ่้ายต่อวนั โปรดตรวจสอบวงเงินของท่านใน Bank Application และท าการขอ

เพิ่มวงเงิน (ถา้ตอ้งการ) ก่อนท าการสแกน        QR Code  

ส าหรับการช าระเงินผ่าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card จะมีค่าธรรมเนียม 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณา

ติดต่อแผนกการเงินหากตอ้งการช าระเงินดว้ยวิธีดงักล่าว  

ตวัอยา่ง 
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การช าระเงินจากต่างประเทศ  : สามารถท าได้  3  ช่องทาง ไดแ้ก่ 

1: ช าระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร 

2: ช าระโดยการโอนเงินผ่านทาง We Chat 

3:  ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ - “ 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card”  

โปรดศึกษารายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1: โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร 

     **กรุณาท าตามขั้นตอนขา้งล่างน้ี มิฉะนั้น ท่านอาจจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ เพิ่มเติมได*้* 

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:  โดยการโอนเงินผ่านทาง We Chat (ขอเรียนว่าการช าระช่องทางน้ี มีค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน 1.8% ของ 

     จ านวนเงินในใบแจง้หน้ี  - เสมือนกบัการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เม่ือท่านช าระเงินผ่านบตัรเครดิตทัว่ไป)  
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เม่ือช าระส าเร็จแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงิน (captured screen) มาที่ accounts@bromsgrove.ac.th เพื่อยนืยนัการช าระเงิน 

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

   นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศและความผนัผวนของ อตัราแลกเปลี่ยนแลว้ ยงัมีความ 

   ยุง่ยากในการเตรียมเอกสารที่จะท าการช าระเงินจากต่างประเทศ  การช าระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์น้ี  

   จะท าใหส้ะดวกและรวดเร็ว 

   เน่ืองจากสามารถช าระเงินไดจ้ากทุกเวลาและสถานที่ 

1. ผูป้กครองจะไดรั้บ “ 2C2P Payment Link” ทางอีเมลจากโรงเรียน 

2. เชค็รายละเอียดการช าระเงิน เช่น รหสันกัเรียน ขื่อนกัเรียน ประเภทของค่าใชจ่้ายที่ตอ้งช าระ และจ านวนเงิน  และ

กด “Pay Now” (มีค่าธรรมเนียม 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

3. เลือก Debit/Creit Cards  กรอกขอ้มูลรายละเอียดของบตัรคลิก Continue Payment และ  ท าตามค าแนะน าเพื่อการ

ช าระเงินที่สมบูรณ์  

 

 

 

 

 

mailto:accounts@bromsgrove.ac.th
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ตวัอยา่ง: 
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              หากท่านมีค าถาม  กรุณาติดต่อ คุณนภาพร    ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี    โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ    ประเทศไทย      

โทร: 02-9894873 ต่อ 106   หรือ   email: snapaporn@bromsgrove.ac.th 

เม่ือช าระเงินส าเร็จแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมกับช่ือนักเรียนและรหัสอ้างอิง เลขที่  ใบแจ้งหน้ี  มาที่ 

accounts@bromsgrove.ac.th หรือ โทรสาร   +66 2989 4094 เพ่ือยืนยนัการ ช าระเงิน 
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