
โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

ตารางค่าธรรมเนียม  ����-���� (�   เทอม ต่อปีการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัเรียนทุกคน (สกลุเงิน- บาท)

ค่าธรรมเนียมการสมคัร ค่าลงทะเบียน ค่าแรกเขา้

(บาท)

เตรียมอนุบาล ถึง ชั�นปีที� �

(วทิยาเขต รามคาํแหง)

ชั�นปีที� � ถึง ชั�นปีที� ��

(วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค)

ค่าธรรมเนียมการสมคัร

(ไม่สามารถขอเงินคืนได)้

5,000 5,000

ค่าลงทะเบียนครั� งเดียว

(ไม่สามารถขอเงินคืนได)้

100,000 100,000

ค่าแรกเขา้ครั� งเดียว

(ไม่สามารถขอเงินคืนได)้

- 50,000

ค่ามดัจาํแรกเขา้ สาํหรับนกัเรียน ไป-กลบั และ

นกัเรียนประจาํ  แบบรายสปัดาห์

(สามารถขอเงินคืนได)้

50,000 50,000

ค่ามดัจาํแรกเขา้ สาํหรับนกัเรียนประจาํแบบเตม็

เวลาที�เป็นชาวต่างชาติ

(สามารถขอเงินคืนได)้

- 100,000

ค่าเงินฝากมดัจาํ สาํหรับนกัเรียนไป-กลบั

(สามารถขอเงินคืนได)้

ชั�นพรี-เนอร์สเซอรี�  & เนอร์สเซอรี�

= �,��� (สาํหรับทั�งปี)

ชั�นรีเซพชั�น & ชั�นปีที� �

= ��,��� (สาํหรับทั�งปี)

��,��� (สาํหรับทั�งปี)

ค่าเงินฝากมดัจาํ สาํหรับนกัเรียนประจาํ

(สามารถขอเงินคืนได)้

N/A ��,��� (สาํหรับทั�งปี)

ค่าธรรมเนียมการสมคัร: จะตอ้งชาํระก่อนที�จะเขา้รับการประเมินความพร้อม ดว้ยแบบทดสอบ  CAT

ค่าลงทะเบียนและค่าแรกเขา้: ค่าใชจ่้ายทั�งสองส่วนนี�ชาํระเมื�อทางโรงเรียนตอบรับการเขา้เรียน ค่าแรกเขา้มีเฉพาะการสมคัรเขา้

เรียนชั�นปีที� �-�� ณ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์คเท่านั�น  ค่าลงทะเบียนและค่าแรกเขา้ครั� งเดียวนี�  ไม่สามารถคืนเงินได้

1



ค่ามดัจาํแรกเขา้ จาํนวน ��,���/���,��� บาทนี�  สามารถขอเงินคืนได ้เมื�อนกัเรียนลาออกจากโรงเรียน โดยที�ครูใหญ่จะตอ้งไดรั้บ

หนงัสือแจง้ความประสงคข์อลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร � เทอมล่วงหนา้  และไม่มีเงินคา้งชาํระกบัทางโรงเรียน  (โปรดดูตาราง

ขา้งล่างนี� ) กรณีที�ผูป้กครองแจง้ลาออกอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หลงัจากกาํหนดวนัที�ไดร้ะบุไว้ ท่านจะไม่ไดรั้บเงินมดัจาํแรก

เขา้คืน

ตอ้งการลาออกเมื�อสิ�นสุดเทอม วนัสุดทา้ยของการยื�นจดหมายแจง้ลาออกอยา่ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร

เทอมที� �   ����/��

(วนัสุดทา้ยของการเรียนคือ วนัศุกร์ที� �� ธนัวาคม ����)

วนัศุกร์ที�  ��   มิถุนายน  ����

เทอมที� �   ����/��

(โดยที�วนัสุดทา้ยของการเรียนคือ วนัศุกร์ที� � เมษายน ����)

วนัศุกร์ที�  ��   ธนัวาคม   ����

เทอมที� �   ����/��

(โดยที�วนัสุดทา้ยของการเรียนคือ วนัพธุที� �� มิถุนายน ����)

วนัศุกร์ที�   �   เมษายน   ����

ค่าเงินฝากมดัจาํ สาํหรับนกัเรียน ไป-กลบั: เงินฝากมดัจาํนี�จะใชต้ลอดปีการศึกษา  สาํหรับชาํระค่าซื�อของที�ร้านคา้ของโรงเรียน

ค่าทศันศึกษา หรือ ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ  โปรดทราบวา่สาํหรับชั�นรีเซพชั�น ถึงชั�นปีที� ��  เมื�อยอดเงินฝากมดัจาํลดตํ�ากวา่ �,��� บาทใน

ระหวา่งเทอม ฝ่ายการเงินจะออกใบแจง้หนี�จาํนวน �,��� บาทเพื�อเพิ�มยอดเงินฝากมดัจาํ ใหเ้ตม็จาํนวน ��,��� บาท

สาํหรับนกัเรียนชั�น พรี-เนอร์สเซอรี�  และ เนอร์สเซอรี�  เมื�อยอดเงินฝากมดัจาํลดตํ�ากวา่ �,��� บาท ในระหวา่งเทอม   ฝ่ายการเงิน

จะออกใบแจง้หนี�จาํนวน �,��� บาท เพื�อเพิ�มยอดเงินฝากมดัจาํ ใหเ้ตม็จาํนวน �,��� บาท

ขอเรียนวา่ ถา้ยอดเงินฝากมดัจาํไม่ไดรั้บการเติมใหเ้ตม็จาํนวน หลงัจากกาํหนดวนัที�ไดร้ะบุในใบแจง้หนี�ดงักล่าว   นกัเรียนจะไม่

สามารถซื�อสินคา้ที�ร้านคา้ของโรงเรียน ชาํระค่าทศันศึกษา ค่าทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ค่ากิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียน และค่าใช้

จ่ายอื�น ๆ

นอกจากนี�  สาํหรับนกัเรียนที�สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียนหลายกิจกรรมในระหวา่งเทอม  ฝ่ายการเงินอาจจะส่งใบ

แจง้หนี�สาํหรับค่าเงินฝากมดัจาํเป็นจาํนวน ��,��� บาท (สาํหรับนกัเรียนไป-กลบั ) และ ��,��� บาท (สาํหรับนกัเรียนประจาํ)

โดยฝ่ายการเงินจะติดต่อกบัผูป้กครอง ในกรณีที�ตอ้งเกบ็เงินมดัจาํเพิ�มเติมใหเ้พียงพอ

ค่าเงินฝากมดัจาํ สาํหรับนกัเรียนประจาํ: เงินมดัจาํนี�จะใชต้ลอดปีการศึกษา สาํหรับชาํระค่าซื�อของที�ร้านคา้ของโรงเรียน

ค่าทศันศึกษา ค่าทศันศึกษาในวนัหยดุสุดสปัดาห์  ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเพิ�มเติม  หรือค่าใชจ่้ายอื�น ๆ โปรดทราบวา่

เมื�อยอดเงินฝากมดัจาํลดตํ�ากวา่ �,��� บาท ในระหวา่งเทอม  ฝ่ายการเงินจะออกใบแจง้หนี�จาํนวน ��,��� บาท เพื�อเพิ�มยอดเงิน

ฝากมดัจาํใหเ้ตม็จาํนวน ��,��� บาท
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ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม ภาคบงัคบั  ต่อเทอม  - มี � เทอม ต่อปีการศึกษา   (ยกเวน้ ชั�นปีที� ��, �� , �� ซึ� งมีการออกใบแจง้

หนี�   � ครั� ง ต่อปีการศึกษา ในเทอมที� � และ เทอมที�  � )

Early Years Campus (EY)

ระดบัชั�น ค่าเล่าเรียนต่อเทอม  (x3) ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหาร

กลางวนั เทอม �

ชั�น พรี-เนอร์สเซอรี�   (อาย ุ� ถึง� ปี)* 104,890 13,816 10,097 7,971

ชั�น เนอร์สเซอรี�  & ชั�น รีเซพชั�น

(อาย ุ� ถึง � ปี)

113,880 13,816 10,097 7,971

ชั�นปีที� � (อาย ุ� ปี) 130,560 13,816 10,097 7,971

* ชั�น พรีเนอร์สเซอรี�  (� ถึง � ปี) เปิดใหบ้ริการ มาเรียนบางเวลา (Part time)  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�

ฝ่ายรับสมคัร

Primary School (WP Campus)

ระดบัชั�น ค่าเล่าเรียนต่อเทอม  (x3) ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ชั�นปีที� � (อาย ุ� ปี) 140,720 16,535 12,083 9,539

ชั�นปีที� � ถึง ปีที� � (อาย ุ� ถึง �� ปี) 175,200 16,535 12,083 9,539

Secondary School (WP Campus)

ระดบัชั�น ค่าเล่าเรียนต่อเทอม  (x3) ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ชั�นปีที�  �, �,  � (อาย ุ�� ถึง �� ปี) 183,960 16,535 12,083 9,539

ชั�นปีที�  �� (อาย ุ�� ปี) 210,260 16,535 12,083 9,539

ระดบัชั�น ค่าเล่าเรียน (ค่าเล่าเรียนทั�งปี จะถกูแบ่ง

ออกเป็นใบแจง้หนี�   � ใบ สาํหรับชาํระ

ในเทอม� และเทอม �)

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ค่าอาหารกลางวนั

เทอม �

ชั�นปีที�  ��, ��, �� (อาย ุ�� ถึง �� ปี) 315,390 16,535 12,083 9,539
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ค่าทศันศึกษา/ค่าทศันศึกษาประจาํปี (วทิยาเขต รามคาํแหง และ วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค)

เป็นค่าใชจ่้ายภาคบงัคบัสาํหรับนกัเรียนบรอมส์โกรฟทุกคน  ค่าใชจ่้ายนี�จะตอ้งจ่ายเตม็จาํนวน โดยจะรวมอยูใ่นใบแจง้หนี� ค่า

เทอม เทอม �  สาํหรับนกัเรียนทุกคน   โดย ค่าทศันศึกษานี�จะตอ้งชาํระพร้อมกบัค่าใชจ่้ายอื�น ๆ   ที�ไดร้ะบุในใบแจง้หนี� ค่าเทอม

เทอม �  ค่าทศันศึกษาภาคบงัคบันี�  ไม่สามารถขอเงินคืนได้

สาํหรับนกัเรียนชั�นพรี-เนอร์สเซอรี� ถึงชั�นปีที� � ค่าทศันศึกษาจะถกูหกัจากบญัชีเงินฝากมดัจาํ (ที�มีกบัทางโรงเรียน)

ชั�นปี ค่าทศันศึกษา ขอ้มลูเพิ�มเติม

ชั�นปีที� � 840 Day Trip (ไม่รวมค่าทศันศึกษาเรื�องวฒันธรรมไทย)

ชั�นปี ค่าทศันศึกษาคา้งแรมนอกสถานที� รายละเอียดการทศันศึกษาคา้งแรมนอกสถานที�/ ผูจ้ดั

ชั�นปีที� � 840 คา้งแรมที�หอพกัของโรงเรียน

ชั�นปีที� � 10,500 เขาใหญ่ (Howling Gibbon)

ชั�นปีที� � 15,500 ชลบุรี (Big Outdoors)

ชั�นปีที� � 16,000 กาญจนบุรี (iCamp)

ชั�นปีที� � 17,500 เขาใหญ่ (Wild Planet)

ชั�นปีที� � 17,500 หวัหิน (Big Outdoors)

ชั�นปีที� � 17,500 กาญจนบุรี (Barge)

ชั�นปีที� �� 17,500 เขาใหญ่ (St. Stephens)

ชั�นปีที� �� 17,500 สตัหีบ / เกาะสีชงั

(Big Outdoors)

ชั�นปีที� �� และ �� 20,000 เชียงใหม่ (VSP Traidhos –  หมู่บา้นชาวเขา)

ขอเรียนวา่นกัเรียนจะมีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมสาํหรับการไปทศันศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรการเรียนการสอน ( เช่น การไปทศันศึกษา

เรื�องวฒันธรรมไทย) ตลอดปีการศึกษา  โดยค่าใชจ่้ายนี�จะถกูหกัออกจากบญัชีเงินฝากมดัจาํที�มีกบัทางโรงเรียน

ค่าเล่าเรียน: ไดร้วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ  โดยครูของโรงเรียน และการสอนเสริมพิเศษเพื�อพฒันาภาษาองักฤษตาม

มาตรฐานของโรงเรียน

ส่วนลดสาํหรับพี�นอ้ง: พี�นอ้งคนที�สองจะไดรั้บส่วนลด �% พี�นอ้งคนที�สามจะไดรั้บส่วนลด ��%  พี�นอ้งคนที�สี�จะไดรั้บส่วนลด

��%  (ถา้พี�นอ้งทั�งหมดศึกษาอยูใ่นโรงเรียน ในขณะเวลาเดียวกนั) ส่วนลดดงักล่าวจะสิ�นสุดลงถา้พี�นอ้ง ที�เคยเรียนอยู ่สาํเร็จการ

ศึกษา หรือ พี�นอ้งบางคนลาออกจากโรงเรียน
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ค่าอาหาร: เป็นค่าธรรมเนียมภาคบงัคบั ที�นกัเรียนทุกคนที�ลงทะเบียนเรียนที�บรอมส์โกรฟ จะตอ้งใชบ้ริการอาหารที�ทางโรงเรียน

จดัให ้   (ยกเวน้นกัเรียนที�ไดรั้บการรับรองทางการแพทย ์และ เป็นโรคแพอ้าหารอยา่งรุนแรง ที�ทางโรงเรียนไม่สามารถจดับริการ

อาหารกลางวนัใหไ้ด)้ ค่าอาหารนี�จะตอ้งจ่ายเตม็จาํนวน และชาํระพร้อมกบั ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ

ค่าธรรมเนียมการสอบ: มีการออกใบแจง้หนี�แยกต่างหากในเทอมที� � สาํหรับนกัเรียนชั�นปีที� ��, �� และ �� ตามค่าใชจ่้ายที�คณะ

กรรมการจดัการสอบภายนอกระบุ รวมทั�งค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ โปรดทราบวา่นกัเรียนจะไม่สามารถเขา้สอบได ้จนกวา่

จะชาํระค่าธรรมเนียมการสอบและค่าเล่าเรียนทั�งหมดเตม็จาํนวนเสียก่อน จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบกบัสถาบนั

ภายนอก  ถา้นกัเรียนยกเลิกการสอบภายหลงัจากวนักาํหนดแจง้ยกเลิก ที�ประกาศโดยสถาบนัการสอบภายนอก ในแต่ละปี ทาง

โรงเรียนคาดหวงัวา่นกัเรียนจะเขา้สอบทุกวชิาที�เรียน

ชุดนกัเรียน: เป็นภาคบงัคบั ที�นกัเรียนทุกคนตอ้งสวมใส่ชุดนกัเรียน และสามารถหาซื�อไดจ้ากร้านคา้ของโรงเรียน

ส่วนลด สาํหรับการชาํระเงินล่วงหนา้: ผูป้กครองที�ชาํระค่าเล่าเรียนเป็นรายปีล่วงหนา้ (หมายถึงการชาํระค่าธรรมเนียมทุกอยา่ง

เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอาหารกลางวนั ค่าใชบ้ริการรถโรงเรียน ค่าเรียนโปรแกรม BDST   ค่าเรียนเสริมภาษาองักฤษ  เป็นตน้)

ทั�ง เทอมที� �  ที� � และ ที� � พร้อมกนั  จะไดรั้บ ส่วนลด �% จากค่าเล่าเรียนทั�งปี ส่วนลดนี�ไม่สามารถนาํมาใชก้บัค่าใชจ่้าย

ประเภทอื�น  กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินเพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเติม

การเขา้เรียนล่าชา้: สาํหรับนกัเรียนใหม่ที�เขา้เรียนล่าชา้ ในเทอมนั�น ๆ การคิดค่าเล่าเรียน ค่าเรียนโปรแกรม BDST ค่าเรียนเสริม

พิเศษภาษาองักฤษ  ค่าหอพกั  ค่าอาหาร  และค่าบริการรถโรงเรียน จะถกูนาํมาคาํนวณตามสดัส่วนของการใชบ้ริการ  (Pro-rated)

โปรดทราบวา่ทางโรงเรียนมีประกนัภยัอุบติัเหตุสาํหรับนกัเรียนทุกคน และสาํหรับนกัเรียนประจาํทุกคน     ทางโรงเรียน ไดจ้ดั

ใหมี้การประกนัสุขภาพพื�นฐาน  โดยไดคิ้ดรวมไวใ้นค่าหอพกัเป็นที�เรียบร้อยแลว้ อยา่งไรกต็าม ทางโรงเรียนขอแนะนาํให้

นกัเรียนทาํประกนัสุขภาพเพิ�มเติม ในกรณีที�ท่านตอ้งการ การคุม้ครองที�เพิ�มสูงขึ�น

ค่าหอพกั (รวมค่าที�พกั ค่าประกนัสุขภาพ และ ค่าอาหารทุกมื�อ):

ค่าหอพกั แบบเตม็เวลา (� วนัต่อสปัดาห์ ) ���,��� ต่อ เทอม

ค่าหอพกั แบบรายสปัดาห์ (�โมงเยน็ วนัอาทิตย ์ถึง  � โมงเยน็วนัศุกร์) ���,��� ต่อ เทอม

ค่าหอพกั แบบรายวนั �,��� ต่อ คืน
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ทางเลอืกของหอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ค่าหอพกั แบบเตม็เวลา (� วนัต่อสปัดาห์ ) 182,121 131,532 111,296

ค่าหอพกั แบบรายสปัดาห์ (�โมงเยน็ วนัอาทิตย ์ถึง  � โมงเยน็วนั

ศุกร์)

131,973 98,134 79,522

ค่าหอพกั แบบรายวนั   (เขา้พกัตั�งแต่ � โมงเยน็ถึง �.�� น.

ของตอนเชา้ในวนัถดัไป)

2,100 2,100 2,100

โปรดทราบวา่นกัเรียนจะไม่สามารถเขา้หอพกัได ้หากไม่ไดช้าํระค่าหอพกัเตม็จาํนวน  ก่อนเปิดเทอม ใบเสร็จรับเงินจะถกูนาํมา

ใชแ้สดงเป็นหลกัฐานต่อหวัหนา้หอพกัชาย และหวัหนา้หอพกัหญิง ในวนัเขา้หอพกั

ค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม ( บาท)

ค่าเรียนภาษาองักฤษ เป็นภาษาที�สอง เพิ�มเติม   (EAL) ��,��� ต่อ เทอม

ค่าเรียนภาษาองักฤษ เป็นภาษาที�สอง เพิ�มเติม (EAL): ค่าธรรมเนียมนี�จะเรียกเกบ็จากนกัเรียนที�ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นภาษา

องักฤษ เพิ�มเติม   ที�เขม้ขน้มากกวา่การเรียนการสอนที�จดัใหใ้นหลกัสูตรปกติ  นกัเรียนจะไดรั้บความช่วยเหลือแบบ � ต่อ � บ่อย

ครั� ง อยา่งเขม้ขน้

โปรแกรม BDST: (โปรแกรมสนบัสนุนนกัเรียนชาวเกาหลี) ค่าธรรมเนียมนี�จะเรียกเกบ็จากนกัเรียนที�พดูภาษาเกาหลี ที�ตอ้งการ

ความช่วยเหลือทางวชิาการเพิ�มเติมหลงัเลิกเรียน ซึ�งรวมถึงการติวเพิ�มเติมวชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ภาษาเกาหลี และ

การใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการสมคัรศึกษาต่อ ณ มหาวทิยาลยั ที�ประเทศเกาหลี

โดยมีค่าธรรมเนียมดงันี� :

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา (ชั�นปีที� � ถึง �) ��,��� ต่อ เทอม

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา (ชั�นปีที� � ถึง ��) ��,��� ต่อ เทอม

โปรดทราบวา่ค่าธรรมเนียมโปรแกรม BDST นี�   จะตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวนก่อนที�นกัเรียนจะไดรั้บบริการนี�   นอกจากนี�

นกัเรียนที�ลงทะเบียนเรียนโปรแกรม BDST ในเทอมที� � จะตอ้งเรียนโปรแกรมนี� ต่อเนื�องไปตลอดปีการศึกษา  (� เทอม)

ไม่สามารถยกเลิกในระหวา่งปีได้

ตาํราเรียน: ตาํราเรียนส่วนใหญ่จะจดัเตรียมไวใ้หใ้นหอ้งเรียน โดยคุณครูจากภาควชิาต่าง ๆ อยา่งไรกต็ามในบางกรณีนกัเรียน

สามารถเลือกซื�อตาํราไดจ้ากร้านคา้ของโรงเรียน หรือจากร้านหนงัสือภายนอก ตามที�คุณครูแนะนาํ
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ค่าบริการรถโรงเรียน: ค่าธรรมเนียมนี�จะตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวนก่อนที�จะรับบริการ โปรดทราบวา่นกัเรียนจะไม่ไดรั้บอนุญาต

ใหขึ้�นรถโรงเรียน หากไม่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ ก่อนใชบ้ริการ

ทางเลือก ในการใชบ้ริการรถโรงเรียน: สาํหรับการใชบ้ริการรถโรงเรียน ท่านมีสองทางเลือก ดงันี�

�: ค่าบริการรายวนั: สาํหรับนกัเรียนที�ตอ้งการใชบ้ริการรถโรงเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ บางวนัต่อสปัดาห์ ไม่ใช่ � วนัต่อสปัดาห์

�: ค่าบริการรายเทอม: สาํหรับนกัเรียนที�ตอ้งการใชบ้ริการรถโรงเรียนทุกวนั ตลอดทั�งเทอม

ค่า Transcript: นกัเรียนที�ออกจากโรงเรียนจะไดรั้บ Transcript จาํนวน 3 ฉบบั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย นกัเรียนที�ตอ้งการ Transcript

เพิ�มเติม จะตอ้งชาํระค่าดาํเนินการ ฉบบัละ ��� บาท เพิ�มเติมจากค่าจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ค่าจดัส่ง / ค่าไปรษณีย์ (ชั�นปีที� 11 ถึง 13): ผูป้กครองจะถกูเรียกเกบ็เงินค่าจดัส่งและค่าดาํเนินการจดัส่งใบสมคัรของนกัเรียนไป

ยงัวทิยาลยั / มหาวทิยาลยั

ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมอื�น ๆ : รายละเอียดของค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมสาํหรับ การเรียนดนตรี กอลฟ์ กีฬาและกิจกรรมพิเศษอื�น ๆ สามารถ

ขอรับไดที้�สาํนกังาน SIC สาํหรับ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค (ที�ฝ่ายธุรการ สาํหรับวทิยาเขตรามคาํแหง)

ค่าธรรมเนียมการดาํเนินการเรื�องวซ่ีา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถช่วยเหลือผูป้กครองเรื�องการต่อวซ่ีา และ ขอวซ่ีา สาํหรับ

บุตรหลานของท่าน  อตัรามาตรฐานของค่าดาํเนินการในเรื�องนี� คือ �,��� บาท ต่อวซ่ีา ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมจากค่าใชจ่้ายจริง

ที�ทางสถานทูต หรือ หน่วยงานราชการจะคิดจากท่าน   ถา้ท่านประสงคจ์ะใชบ้ริการนี�  โปรดติดต่อ คุณหนิง  Head of Admissions

ไดที้� admissions@bromsgrove.ac.th

โปรโมชั�น แนะนาํเพื�อนมาเรียน: ตลอดปีการศึกษา ����/���� ทางโรงเรียนมี โปรโมชั�นแนะนาํเพื�อนมาเรียน สาํหรับ          ผู ้

ปกครองโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  ซึ� งหากท่านแนะนาํเพื�อนของท่านใหพ้าบุตรหลานมาสมคัรเรียน ที� โรงเรียนนานาชาติ

บรอมส์โกรฟ (ทั�งที�วทิยาเขต รามคาํแหง และวทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ปาร์ค) ท่านผูป้กครองโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จะไดรั้บ

เครดิตเงินจาํนวน ��,��� บาท  สาํหรับใชช้าํระเฉพาะค่าเล่าเรียน ในเทอมถดัไป

นโยบายการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และขั�นตอนการชาํระเงิน

ค่ามดัจาํแรกเขา้ / การแจง้ลาออก: เพื�อที�จะขอรับเงินคืนเตม็จาํนวน  นกัเรียนที�ประสงคจ์ะลาออกจากโรงเรียนจะตอ้งแจง้ใหค้รู

ใหญ่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ล่วงหนา้ � เทอม - โปรดดูตารางเวลาที�หนา้ �  “วนัสุดทา้ยของการยื�นจดหมายแจง้ลาออกอยา่ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร”  และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให ้ในกรณีที�นกัเรียนออกจากโรงเรียนเนื�องมาจากการผดิวนิยัร้ายแรง
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การคืนเงินฝากมดัจาํเมื�อนกัเรียนลาออก หรือ สาํเร็จการศึกษา: เมื�อนกัเรียนแจง้การลาออกหรือสาํเร็จการศึกษา ผูป้กครองจะได้

รับยอดเงินคงเหลือในบญัชีสาํหรับบุตรหลานของท่าน ภายใน �� วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของเทอม และโรงเรียนจะดาํเนินการคืน

เงินตามที�กาํหนด (ตามประกาศนโยบายการลาออก) หกัค่าธรรมเนียมที�คา้งชาํระใด ๆ โดยการโอนเงินผา่นทางธนาคาร   และผู ้

ปกครองควรไดรั้บเงินนี�ภายใน �� วนัทาํการ  หลงัจากนี�

การคืนเงินค่าเล่าเรียน

● สาํหรับนกัเรียนที�ลาออกระหวา่งเทอม ท่านจะไม่ไดรั้บเงินค่าเล่าเรียนคืน ไม่วา่กรณีใดๆ

● หากท่านชาํระค่าเล่าเรียนทั�งปี ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนตามสดัส่วนสาํหรับทั�งเทอมการศึกษาที�ยงัไม่ไดเ้รียน

การเปลี�ยนสถานะของนกัเรียนประจาํ: ในกรณีที�นกัเรียนมีความประสงคจ์ะเปลี�ยนสถานะจาก นกัเรียนประจาํ มาเป็น นกัเรียน

ไป-กลบั (หรือจาก นกัเรียนประจาํแบบเตม็เวลา มาเป็น นกัเรียนประจาํแบบรายสปัดาห์) นกัเรียนจะตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรียน

ทราบอยา่งเป็น            ลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บการ อนุมติัจากหวัหนา้หอพกั หนึ�งเทอมล่วงหนา้

การคืนเงินค่าหอพกั:

● สาํหรับนกัเรียนที�ชาํระค่าหอพกัตลอดทั�งปี     ทางโรงเรียนจะคืนเงินใหโ้ดยการคิดเป็นสดัส่วน ทั�งเทอม สาํหรับ

นกัเรียนที�เปลี�ยนสถานะจาก นกัเรียนประจาํ เป็น นกัเรียนไป-กลบั เมื�อสิ�นสุดเทอมแลว้

● จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพกัเป็นสดัส่วน ในกรณีที�นกัเรียนเปลี�ยนสถานะจาก นกัเรียนประจาํ มาเป็น นกัเรียน

ไป-กลบั ในระหวา่งเทอม

สาํหรับ deadline ของการแจง้เปลี�ยนสถานะของนกัเรียนประจาํ  โปรดอา้งอิงจากตารางขา้งล่างนี�

ตอ้งการเปลี�ยนสถานะเมื�อสิ�นสุดเทอม วนัสุดทา้ยของการแจง้ขอเปลี�ยนสถานะฯ อยา่งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร

เทอมที� �   ����/��

(วนัสุดทา้ยของการเรียน คือ วนัศุกร์ที� �� ธนัวาคม ����)

วนัศุกร์ที�  ��   มิถุนายน  ����

เทอมที� �   ����/��

(วนัสุดทา้ยของการเรียน คือ วนัศุกร์ที� � เมษายน ����)

วนัศุกร์ที�  ��   ธนัวาคม   ����

เทอมที� �   ����/��

(วนัสุดทา้ยของการเรียน คือ วนัพธุที� �� มิถุนายน ����)

วนัศุกร์ที�   �   เมษายน   ����

ค่าอาหาร: ตอ้งชาํระเงินค่าบริการเตม็จาํนวน ก่อนรับบริการ - นกัเรียนที�ไม่ไดช้าํระเงินค่าอาหารจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้

รับประทานอาหารในโรงอาหาร การขอรับเงินคืนจะพิจารณาในกรณีที�ไม่ไดใ้ชบ้ริการทั�งเทอม

ค่าเรียน EAL และเรียน โปรแกรม  BDST: เนื�องจากโปรแกรมเหล่านี�  ตอ้งใชผู้เ้ชี�ยวชาญพิเศษ ดงันั�น จึงไม่สามารถคืนเงินใหไ้ด้
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ค่าบริการรถโรงเรียน: การคืนเงินสามารถกระทาํได ้เฉพาะในกรณีที�ผูป้กครองไม่ไดใ้ชบ้ริการรถโรงเรียนเลย ตลอดทั�งเทอม โดย

จะไม่คาํนวนตามสดัส่วนของเวลาที�ใชบ้ริการ  อยา่งไรกต็าม ในช่วงตน้เทอม ภายในสามสปัดาห์หลงัจากโรงเรียนเปิดเทอม ทาง

โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองสามารถแจง้ยกเลิกบริการได ้โดยไม่คิดค่าปรับ และคาํนวณเงินคืนให ้ตามสดัส่วนของเวลาที�ใช้

บริการ

การคืนเงินไปยงัผูรั้บที�อยูต่่างประเทศ: โรงเรียนไม่รับผดิชอบค่าธรรมเนียมการบริการของธนาคาร โดยปกติทุกธนาคาร (ผู ้

โอนเงิน / ตวักลาง / ผูรั้บเงิน) จะหกัค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงิน ก่อนที�จะโอนเงินไปใหผู้รั้บที�ต่างประเทศ  ซึ� งหมายความวา่ ผู ้

รับจะไดรั้บเงินในจาํนวนที�นอ้ยกวา่ยอดเงินคืนที�แทจ้ริง  ขอเรียนวา่ทางโรงเรียน จะไม่รับผดิชอบค่าธรรมเนียมเหล่านี�  ในเวลาที�

ดาํเนินการคืนเงินไปยงัต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินล่าชา้: ค่าธรรมเนียมทุกประเภทผูป้กครองจะตอ้งชาํระใหน้กัเรียนล่วงหนา้ ก่อนเปิดเทอม       (ยกเวน้

ผูป้กครองที�ชาํระเงินค่าธรรมเนียมทั�งปีในคราวเดียว)  และนกัเรียนไม่สามารถเขา้ร่วมในบทเรียนต่างๆได ้  หากมียอดคา้งชาํระ

เกินกวา่วนัครบกาํหนดการชาํระเงินที�ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หนี�  จะตอ้งเสียดอกเบี�ยในอตัรา ��% ต่อปี  ของยอดคงคา้งต่อเดือน

โดยนบัจากวนัครบกาํหนดการชาํระเงิน ที�ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หนี�  จนถึงวนัที�ทางโรงเรียนไดรั้บการชาํระเงินเตม็จาํนวนเป็นที�

เรียบร้อย   โดยทางโรงเรียนจะไม่คิดดอกเบี�ย หากไดรั้บการชาํระเงินเตม็จาํนวน ภายใน � วนันบัจากวนัเปิดเทอมใหม่

การคืนเงิน: การคืนเงินที�มีมลูค่านอ้ยกวา่ ��,��� บาท จะมีการคืนเขา้บญัชีเงินฝากมดัจาํของนกัเรียนโดยอตัโนมติั (นอกจาก

นกัเรียนไดล้าออกจากโรงเรียนไปแลว้)

** ค่าธรรมเนียมทั�งหมดจะถกูทบทวนทุกปี และ ทางโรงเรียนจะประกาศตารางค่าธรรมเนียมใหม่ สาํหรับปีการศึกษาถดัไปใหผู้ ้

ปกครองทราบ ในเดือนมีนาคม/เมษายน ของทุกปี **

วนัที�ส่งใบแจง้หนี�และวนัครบกาํหนดการชาํระเงินค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา ����/��

เทอมที� �  ����/��

ส่งใบแจง้หนี� ค่าธรรมเนียม - �� มิถุนายน ����

วนัที�ครบกาํหนดชาํระเงิน - �� กรกฎาคม ����

เทอมที� �  ����/��

ส่งใบแจง้หนี� ค่าธรรมเนียม - �� พฤศจิกายน ����

วนัที�ครบกาํหนดชาํระเงิน -    �� ธนัวาคม ����

เทอมที� �  ����/��

ส่งใบแจง้หนี� ค่าธรรมเนียม - � มีนาคม ����

วนัที�ครบกาํหนดชาํระเงิน -  � เมษายน ����
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วธีิการชาํระเงินค่าธรรมเนียม:

การชาํระเงินภายในประเทศไทย: สามารถทาํได ้ � ช่องทาง ไดแ้ก่

1: ชาํระเงินผา่นช่องทาง Mobile Banking (ขอแนะนาํใหใ้ชช่้องทางนี� )

�: ชาํระเงินผา่นตู ้ATM

�:  ชาํระเงินผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารดว้ย Bill payment Form ณ ธนาคารกสิกรไทย

�: ชาํระเงินผา่น �C2P Payment Link โดยใช ้QR code (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

โปรดศึกษารายละเอียด ดา้นล่างนี�

**โปรดระบุหมายเลขประจาํตวันกัเรียนใหก้กูตอ้ง ทุกครั� ง  ในทุกช่องทางที�ท่านเลือกใช*้*

�: ชาํระเงินผา่นช่องทาง Mobile Banking: (ขอแนะนาํใหใ้ชช่้องทางนี� )

�:�:  ดว้ยบตัรชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยู ่(BIST Bill Payment Card with Barcode) และชาํระเงินทาง Mobile Banking

Application ของธนาคารกสิกรไทย   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา

ขั�นตอนดาํเนินการ:

- อ่านบตัรชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยู ่ ดว้ย adobe reader หรือ พิมพบ์ตัรดงักล่าวและสแกนดว้ย Mobile

Application (บตัรชาํระเงินจะถกูส่งใหผู้ป้กครองภายในเดือนมิถุนายน)

- หลงัจากนั�น ท่านจะเห็น  หมายเลขประจาํตวันกัเรียน และหมายเลขประจาํตวัผูป้กครอง ปรากฏขึ�นมา

- ระบุจาํนวนเงินที�ชาํระ  ตามใบแจง้หนี� ที�ส่งไปให ้ และสั�งจ่ายเงิน

หมายเหตุ: ในขณะนี�  การชาํระเงินดว้ยบตัรชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยู ่ทางธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อยา่งใด บตัร

ชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยู ่เป็นบตัรเฉพาะสาํหรับแต่ละบุคคล และไม่ควรนาํไปเปิดเผยกบับุคคลที� 3
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ตวัอยา่ง  บตัรชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยู่

1:: ดว้ยการระบุ Company Code ผา่นทาง Mobile Banking Application ของ ธนาคารกสิกรไทย

ขั�นตอนดาํเนินการ:

- ระบุ Company Code = 32596, Reference Code  1 = หมายเลขประจาํตวันกัเรียน,

Reference Code 2 = หมายเลขประจาํตวัผูป้กครอง หรือ หมายเลขใบแจง้หนี�

- ระบุ จาํนวนเงินชาํระ  ตามขอ้มลูในใบสั�งซื�อ และ สั�งจ่าย
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�: ชาํระเงินผา่นตู ้ATM

�.�:  ใชบ้ตัรชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยู ่(BIST Bill Payment Card  with Barcode) ผา่นตู ้ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงศรีอยธุยา

ขั�นตอนดาํเนินการ:

- นาํบตัรชาํระเงินที�มีบาร์โคด้กาํกบัอยูแ่ละสแกนดว้ยเครื�อง ATM

- หลงัจากนั�นระบุ Reference Code 1 = หมายเลขประจาํตวันกัเรียน, Reference Code 2 = หมายเลขประจาํตวัผู ้

ปกครอง

- ระบุจาํนวนเงินที�ชาํระ  ตามใบแจง้หนี� ที�ส่งไปให ้ และสั�งจ่ายเงิน

2.2: ดว้ยการระบุ Company Code ผา่นตู ้ATM ของ ธนาคารกสิกรไทย
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ขั�นตอนดาํเนินการ:

- ไปที�เมนูอื�นๆ/ระบุรหสับริษทั

- ระบุ Company Code = 32596, Reference Code 1 = หมายเลขประจาํตวันกัเรียน, Reference Code 2 = หมายเลขประจาํ

ตวัผูป้กครอง หรือ หมายเลขใบแจง้หนี�

- ระบุจาํนวนเงินชาํระ  ตามขอ้มลูในใบสั�งซื�อ และ สั�งจ่าย

�: ชาํระผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารดว้ย Bill payment Form ณ ธนาคารกสิกรไทย
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�:  การชาํระเงินผา่น �C2P Payment Link โดยใช ้QR code (ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ)

การชาํระเงินผา่นทางช่องทางออนไลนนี์�  เพื�อเพิ�มความสะดวกและรวดเร็วเนื�องจากสามารถชาํระเงินไดจ้ากทุกเวลาและสถานที�

ผา่นทาง Banking Applications ใน     มือถือสมาร์ทโฟน

�. สาํหรับนกัเรียนไทย โดยเฉพาะนกัเรียนที�ผูป้กครองอาศยัอยูใ่นประเทศไทย จะไดรั้บ “ 2C2P Payment Link using QR

Code” ทางอีเมลจากโรงเรียน

�. เชค็รายละเอียดการชาํระเงิน เช่น รหสันกัเรียน ขื�อนกัเรียน ประเภทของค่าใชจ่้ายที�ตอ้งชาํระ และจาํนวนเงิน  และกด

“Pay with Thai QR Payment!”

�. ใช ้Banking Applications ในมือถือสมาร์ทโฟน สแกน QR Code และทาํตามคาํแนะนาํเพื�อการชาํระเงินที�สมบูรณ์

หมายเหตุ: บางธนาคารมีการจาํกดัวงเงินการใชจ่้ายต่อวนั โปรดตรวจสอบวงเงินของท่านใน Bank Application และทาํการขอเพิ�ม

วงเงิน (ถา้ตอ้งการ) ก่อนทาํการสแกน QR Code (โดยปกติแลว้จะไม่มีการจาํกดัจาํนวนครั� งในการทาํรายการต่อวนั)

สาํหรับการชาํระเงินผา่น 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card จะมีค่าธรรมเนียม �.�% ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม กรุณา

ติดต่อแผนกการเงินหากตอ้งการชาํระเงินดว้ยวธีิดงักล่าว

ตวัอยา่ง
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การชาํระเงินจากต่างประเทศ : สามารถทาํได ้ �  ช่องทาง ไดแ้ก่

1: ชาํระโดยการโอนเงินผา่นทางธนาคาร

2: ชาํระโดยการโอนเงินผา่นทาง We Chat

�:  ชาํระเงินผา่นช่องทางออนไลน ์- “ �C2P Payment Link using Debit/Credit Card”

�: โดยการโอนเงินผา่นทางธนาคาร

**กรุณาทาํตามขั�นตอนขา้งล่างนี�  มิฉะนั�น ท่านอาจจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ เพิ�มเติมได*้*

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)

โรงเรียนจะหกัค่าธรรมเนียมการโอนเงินขา้มประเทศจากบญัชีเงินฝากมดัจาํของนกัเรียน
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�:  โดยการโอนเงินผา่นทาง We Chat (ขอเรียนวา่การชาํระช่องทางนี�  มีค่าธรรมเนียมเพิ�มขึ�น �.�% ของจาํนวนเงินในใบแจง้หนี�   -

เสมือนกบัการคิดค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม เมื�อท่านชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตทั�วไป)

หากท่านตอ้งการชาํระเงินผา่นทางช่องทางนี�  กรุณาติดต่อฝ่ายการเงิน เพื�อสร้าง Payment Link ใหท่้าน

เมื�อชาํระสาํเร็จแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงิน (captured screen) มาที� accounts@bromsgrove.ac.th เพื�อยนืยนัการชาํระเงิน

�. ชาํระผา่นช่องทางออนไลน ์- “ �C2P Payment Link using Debit/Credit Card”

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศและความผนัผวนของ อตัราแลกเปลี�ยนแลว้ ยงัมีความยุง่ยากในการเตรียม

เอกสารที�จะทาํการชาํระเงินจากต่างประเทศ  การชาํระเงินผา่นทางช่องทางออนไลนนี์�จะช่วยใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว

เนื�องจากสามารถชาํระเงินไดจ้ากทุกเวลาและสถานที�

�.    สาํหรับนกัเรียนต่างชาติผูป้กครองจะไดรั้บ “ 2C2P Payment Link” ทางอีเมลจากโรงเรียน

�.   เชค็รายละเอียดการชาํระเงิน เช่น รหสันกัเรียน ขื�อนกัเรียน ประเภทของค่าใชจ่้ายที�ตอ้งชาํระ และจาํนวนเงิน  และ

กด “Pay Now” (มีค่าธรรมเนียม �.�% ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม)

�. เลือก Debit/Creit Cards  กรอกขอ้มลูรายละเอียดของบตัรคลิก Continue Payment และ  ทาํตามคาํแนะนาํ
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ตวัอยา่ง:
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หากท่านมีคาํถาม  กรุณาติดต่อ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี    โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ    ประเทศไทย      โทร:

��-������� ต่อ ���   หรือ   email: accounts@bromsgrove.ac.th

เมื�อชาํระเงินสาํเร็จแลว้ กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงินพร้อมกบัชื�อนกัเรียนและรหสัอา้งอิง เลขที�  ใบแจง้หนี�   มาที�

accounts@bromsgrove.ac.th หรือ โทรสาร   +�� ���� ���� เพื�อยนืยนัการ ชาํระเงิน
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