โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์ โกรฟ ประเทศไทย
ตารางค่าธรรมเนียม 2020-2021 (3 เทอม ต่อปี การศึกษา)
ค่าธรรมเนียมสาหรับนักเรี ยนทุกคน (สกุลเงิน- บาท)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าแรกเข้า
(บาท)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
(ไม่สามารถคืนเงินได้)
ค่าลงทะเบียนครั้งเดียว
(ไม่สามารถคืนเงินได้)
ค่าแรกเข้าครั้งเดียว
(สามารถขอเงินคืนได้)
ค่าเงินฝากมัดจา สาหรับนักเรี ยน ไป-กลับ
(สามารถขอเงินคืนได้)

เตรี ยมอนุบาล ถึง ชั้นปี ที่ 1
(วิทยาเขต รามคาแหง)
5,000

ชั้นปี ที่ 2 ถึง ชั้นปี ที่ 13
(วิทยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ ค)
5,000

100,000

100,000

50,000

50,000

ชั้นพรี -เนอร์ สเซอรี่ & เนอร์สเซอรี่
= 5,000 (สาหรับทั้งปี )
ชั้นรี เซพชัน่ & ชั้นปี ที่ 1
= 10,000 (สาหรับทั้งปี )

10,000 (สาหรับทั้งปี )

N/A

20,000 (สาหรับทั้งปี )

ค่าเงินฝากมัดจา สาหรับนักเรี ยนประจา
(สามารถขอเงินคืนได้)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: จะต้องชาระก่อนที่จะเข้ารับการประเมินความพร้อม ด้วยแบบทดสอบ CAT
ค่าลงทะเบียน: เมื่อทางโรงเรี ยนตอบรับให้เป็ นนักเรี ยน และเพื่อจองที่ให้กบั บุตรหลานของท่าน ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถคืน
เงินได้
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ค่าแรกเข้ า: เมื่อทางโรงเรี ยนตอบรับให้เป็ นนักเรี ยน และก่อนที่จะเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
*เงินค่าแรกเข้านี้จะได้รับคืน เมื่อนักเรี ยนลาออกจากโรงเรี ยน โดยที่ครู ใหญ่จะต้องได้รับหนังสื อแจ้งความประสงค์ขอลาออกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร 1 เทอมล่วงหน้า และไม่มีเงินค้างชาระกับทางโรงเรี ยน (โปรดดูตารางข้างล่างนี้) กรณี ที่ผปู ้ กครองแจ้งลาออก
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลังจากกาหนดวันที่ได้ระบุไว้ ท่ านจะไม่ ได้ รับเงิน ค่าแรกเข้ าคืน
ต้ องการลาออกเมื่ อสิ้ นสุ ดเทอม
เทอมที่ 1 2020/21
(โดยที่วนั สุ ดท้ายของการเรี ยนคือ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2020)

วันสุ ดท้ ายของการยื่นจดหมายแจ้ งลาออกอย่าง
เป็ นลายลักษณ์ อักษร
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2020

เทอมที่ 2 2020/21
(โดยที่วนั สุ ดท้ายของการเรี ยนคือ วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2021)

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2020

เทอมที่ 3 2020/21
(โดยที่วนั สุ ดท้ายของการเรี ยนคือ วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2021)

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2021

ค่าเงินฝากมัดจา สาหรับนักเรียน ไป-กลับ: เงินมัดจานี้จะใช้ตลอดปี การศึกษา สาหรับชาระค่าซื้ อของที่ร้านค้าของโรงเรี ยน
ค่าทัศนศึกษา หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โปรดทราบว่าสาหรับชั้นรี เซพชัน่ ถึงชั้นปี ที่ 13 เมื่อยอดเงินฝากมัดจาลดต่ากว่า 3,000 บาทในระหว่างเทอม ฝ่ ายการเงินจะออก
ใบแจ้งหนี้จานวน 7,000 บาทเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากมัดจา ให้เต็มจานวน 10,000 บาท
สาหรับนักเรี ยนชั้น พรี -เนอร์สเซอรี่ และ เนอร์ สเซอรี่ เมื่อยอดเงินฝากมัดจาลดต่ากว่า 2,000 บาท ในระหว่างเทอม ฝ่ ายการเงิน
จะออกใบแจ้งหนี้จานวน 3,000 บาท เพื่อเพิม่ ยอดเงินฝากมัดจา ให้เต็มจานวน 5,000 บาท
ขอเรี ยนว่า ถ้ายอดเงินฝากมัดจาไม่ได้รับการเติมให้เต็มจานวน หลังจากกาหนดวันที่ได้ระบุในใบแจ้งหนี้ดงั กล่าว นักเรี ยนจะไม่
สามารถซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้าของโรงเรี ยน ชาระค่าทัศนศึกษา ค่าทากิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ค่ากิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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นอกจากนี้ สาหรับนักเรี ยนที่สมัครเข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยนหลายกิจกรรมในระหว่างเทอม ฝ่ ายการเงินอาจจะส่ งใบ
แจ้งหนี้สาหรับค่าเงินฝากมัดจาเป็ นจานวน 15,000 บาท (สาหรับนักเรี ยนไป-กลับ ) และ 25,000 บาท (สาหรับนักเรี ยนประจา)
โดยฝ่ ายการเงินจะติดต่อกับผูป้ กครอง ในกรณี ที่ตอ้ งเก็บเงินมัดจาเพิ่มเติมให้เพียงพอ
ค่าเงินฝากมัดจา สาหรับนักเรียนประจา: เงินมัดจานี้จะใช้ตลอดปี การศึกษา สาหรับชาระค่าซื้ อของที่ร้านค้าของโรงเรี ยน
ค่าทัศนศึกษา ค่าทัศนศึกษาในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเพิ่มเติม หรื อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โปรดทราบว่า เมื่อ
ยอดเงินฝากมัดจาลดต่ากว่า 5,000 บาท ในระหว่างเทอม ฝ่ ายการเงินจะออกใบแจ้งหนี้จานวน 15,000 บาท เพื่อเพิ่มยอดเงินฝาก
มัดจาให้เต็มจานวน 20,000 บาท
ค่าเล่ าเรียน และค่าธรรมเนียม ภาคบังคับ ต่ อเทอม - มี 3 เทอม ต่ อปี การศึกษา (ยกเว้ น ชั้นปี ที่ 11, 12 , 13 ซึ่งมีการออกใบแจ้ ง
หนี้ 2 ครั้ง ต่ อปี การศึกษา ในเทอมที่ 1 และ เทอมที่ 2 )
Early Years Campus (EY)
ระดับชั้น
ชั้น พรี -เนอร์ สเซอรี่ (อายุ 2 ถึง3 ปี )*

ค่าเล่าเรี ยนต่อเทอม x 3
104,890

ค่าอาหารกลางวันต่อเทอม x 3
10,628

ชั้น เนอร์ สเซอรี่ & ชั้น รี เซพชัน่ (อายุ 3 ถึง 5 ปี )

113,880

10,628

ชั้นปี ที่ 1 (อายุ 5 ปี )

130,560

10,628

* ชั้น พรี เนอร์ เซอรี่ (2 ถึง 3 ปี ) เปิ ดให้บริ การ มาเรี ยนบางเวลา (Part time) กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร
Primary School (WP Campus)
ระดับชั้น
ชั้นปี ที่ 2 (อายุ 6 ปี )

ค่าเล่าเรี ยนต่อเทอม x 3
141,720

ค่าอาหารต่อเทอม x 3
12,719

175,200

12,719

ค่าเล่าเรี ยนต่อเทอม x 3
183,960

ค่าอาหารต่อเทอม x 3
12,719

210,260

12,719

ชั้นปี ที่ 3 ถึง ปี ที่ 6 (อายุ 7 ถึง 10 ปี )
Secondary School (WP Campus)
ระดับชั้น
ชั้นปี ที่ 7, 8, 9 (อายุ 11 ถึง 13 ปี )
ชั้นปี ที่ 10 (อายุ 14 ปี )
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ค่าเล่าเรี ยน (ค่าเล่าเรี ยนทั้งปี จะถูก
แบ่งออกเป็ นใบแจ้งหนี้ 2 ใบ
สาหรับเทอม1 และเทอม 2)
315,390

ชั้นปี ที่ 11, 12, 13 (อายุ 15 ถึง 17 ปี )

ค่าอาหารต่อเทอม x 3

12,719

ค่าทัศนศึกษา /ค่ าทัศนศึ กษาประจาปี (วิทยาเขต รามคาแหง และ วิทยาเขต วินด์ เซอร์ ปาร์ ค)
เป็ นค่าใช้จ่ายภาคบังคับสาหรับนักเรี ยนบรอมส์โกรฟทุกคน ค่าใช้จ่ายนี้จะต้องจ่ายเต็มจานวน โดยจะรวมอยูใ่ นใบแจ้งหนี้ค่า
เทอม เทอม 1 สาหรับนักเรี ยนทุกคน โดย ค่าทัศนศึกษานี้จะต้ องชาระพร้ อมกับค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ได้ ระบุในใบแจ้ งหนี้ค่าเทอม
เทอม 1 ค่าทัศนศึกษาภาคบังคับนี้ ไม่ สามารถขอเงินคืนได้
ชั้นปี
ชั้น พรี -เนอร์ สเซอรี่
ชั้น เนอร์ สเซอรี่
ชั้น รี เซพชัน่
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
ชั้นปี ที่ 6
ชั้นปี ที่ 7
ชั้นปี ที่ 8
ชั้นปี ที่ 9
ชั้นปี ที่ 10
ชั้นปี ที่ 11

ค่าทัศนศึกษา
1,800
1,800
1,800
1,800
840
ค่าทัศนศึกษาข้างแรมนอกสถานที่
840
10,500
15,225
15,750
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500

ชั้นปี ที่ 12 และ 13

19,000

ข้อมูลเพิ่มเติม
Day Trip (รวมค่าทัศนศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมไทย)
Day Trip (รวมค่าทัศนศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมไทย)
Day Trip (รวมค่าทัศนศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมไทย)
Day Trip (รวมค่าทัศนศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมไทย)
Day Trip (ไม่รวมค่าทัศนศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมไทย)
รายละเอียดการทัศนศึกษาข้างแรมนอกสถานที่/ ผูจ้ ดั
ค้างแรมที่หอพักของโรงเรี ยน
เขาใหญ่ (Howling Gibbon)
ชลบุรี (Big Outdoors)
กาญจนบุรี (iCamp)
เขาใหญ่ (Wild Planet)
หัวหิน (Big Outdoors)
กาญจนบุรี (Barge)
เขาใหญ่ (St. Stephens)
สัตตหีบ / เกาะสี ชงั
(Big Outdoors)
เชียงใหม่ (VSP Traidhos – หมู่บา้ นชาวเขา)

ขอเรี ยนว่านักเรี ยนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการไปทัศนศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ( เช่น การไปทัศนศึกษา
เรื่ องวัฒนธรรมไทย) ตลอดปี การศึกษา โดยค่าใช้จ่ายนี้ จะถูกหักออกจากบัญชีเงินฝากมัดจาที่มีกบั ทางโรงเรี ยน
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ค่าเล่ าเรียน: ได้รวมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต่าง ๆ โดยครู ของโรงเรี ยน และการสอนเสริ มพิเศษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานของโรงเรี ยน
ส่ วนลดสาหรับพี่น้อง: พี่นอ้ งคนที่สองจะได้รับส่ วนลด 5% พี่นอ้ งคนที่สามจะได้รับส่ วนลด 15% พี่นอ้ งคนที่สี่จะได้รับส่ วนลด
50% (ถ้าพี่นอ้ งทั้งหมดศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน ในขณะเวลาเดียวกัน) ส่ วนลดดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงถ้าพี่นอ้ ง ที่เคยเรี ยนอยู่ สาเร็ จ
การศึกษา หรื อ พี่นอ้ งบางคนลาออกจากโรงเรี ยน
ค่าอาหาร: เป็ นค่าธรรมเนียมภาคบังคับ ทีน่ กั เรี ยนทุกคนที่ลงทะเบียนเรี ยนที่บรอมส์โกรฟ จะต้องใช้บริ การอาหารที่ทางโรงเรี ยน
จัดให้ (ยกเว้นนักเรี ยนที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ และ เป็ นโรคแพ้อาหารอย่างรุ นแรง ที่ทางโรงเรี ยนไม่สามารถจัดบริ การ
อาหารกลางวันให้ได้) ค่าอาหารนี้จะต้ องจ่ ายเต็มจานวน และชาระพร้ อมกับ ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมการสอบ: มีการออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหากในภาคเรี ยนที่ 1 สาหรับนักเรี ยนชั้นปี ที่ 11, 12 และ 13 ตามค่าใช้จ่ายที่
คณะกรรมการจัดการสอบภายนอกระบุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ โปรดทราบว่านักเรี ยนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
จนกว่าจะชาระค่าธรรมเนียมการสอบและค่าเล่าเรี ยนทั้งหมดเต็มจานวนเสี ยก่อน จะไม่ มีการคืนเงินค่ าธรรมเนี ยมการสอบกับ
สถาบันภายนอก ถ้ านักเรี ยนยกเลิกการสอบภายหลังจากวันกาหนดแจ้ งยกเลิก ที่ประกาศโดยสถาบันการสอบภายนอก ในแต่ ละปี
ทางโรงเรี ยนคาดหวังว่านักเรี ยนจะเข้าสอบทุกวิชาที่เรี ยน
ชุดนักเรี ยน: เป็ นภาคบังคับ ที่นกั เรี ยนทุกคนต้องสวมใส่ ชุดนักเรี ยน และสามารถหาซื้ อได้จากร้านค้าของโรงเรี ยน
ส่ วนลด สาหรับการชาระเงินล่ วงหน้ า: ผูป้ กครองที่ชาระค่าเล่าเรี ยนเป็ นรายปี ล่ วงหน้ า (หมายถึงการชาระค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
เช่น ค่าเล่าเรี ยน ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้บริ การรถโรงเรี ยน ค่าเรี ยนโปรแกรม BDST ค่าเรี ยนเสริ มภาษาอังกฤษ เป็ นต้น)
ทั้ง ภาคเรี ยนที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 พร้อมกัน จะได้รับ ส่ วนลด 3.5% จากค่าเล่ าเรียนทั้งปี ส่ วนลดนี้ไม่สามารถนาใช้ได้กบั ค่าใช้จ่าย
ประเภทอื่น กรุ ณาติดต่อฝ่ ายการเงินเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
การเข้ าเรียนล่ าช้ า: สาหรับนักเรี ยนใหม่ที่เข้าเรี ยนล่าช้า ในเทอมนั้น ๆ การคิดค่าเล่าเรี ยน ค่าเรี ยนโปรแกรม BDST ค่าเรี ยนเสริ ม
พิเศษภาษาอังกฤษ ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าบริ การรถโรงเรี ยน จะถูกนามาคานวณตามสัดส่วนของการใช้บริ การ (Pro-rated)
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โปรดทราบว่าทางโรงเรี ยนมีประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับนักเรี ยนทุกคน และสาหรับนักเรี ยนประจาทุกคน ทางโรงเรี ยน ได้จดั ให้
มีการประกันสุ ขภาพพื้นฐาน โดยได้คิดรวมไว้ในค่าหอพักเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรี ยนขอแนะนาให้นกั เรี ยน
ทาประกันสุ ขภาพเพิ่มเติม ในกรณี ที่ท่านต้องการ การคุม้ ครองที่เพิ่มสู งขึ้น
ค่าหอพัก (รวมค่ าที่พัก ค่ าประกันสุ ขภาพ และ ค่ าอาหารทุกมื้ อ):
ค่าหอพัก แบบเต็มเวลา (7 วันต่อสัปดาห์ )
ค่าหอพัก แบบรายสัปดาห์ (4โมงเย็น วันอาทิตย์ ถึง 4 โมงเย็นวันศุกร์ )
ค่าหอพัก แบบรายวัน

141,650 ต่อ เทอม
103,210 ต่อ เทอม
2,100 ต่อ คืน

โปรดทราบว่านักเรี ยนจะไม่ สามารถเข้ าหอพักได้ หากไม่ได้ชาระค่าหอพักเต็มจานวน ก่อนเปิ ดเทอม
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ( บาท)
ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาที่สอง เพิ่มเติม (EAL – ระดับ 1)
ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาที่สอง เพิ่มเติม (EAL – ระดับ 2)

10,920 ต่อ เทอม
16,407 ต่อ เทอม

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาที่สอง เพิ่มเติม (EAL): ค่าธรรมเนียมนี้จะเรี ยกเก็บจากนักเรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือด้าน
ภาษาอังกฤษ เพิม่ เติม ที่เข้มข้นมากกว่าการเรี ยนการสอนทีจ่ ดั ให้ในหลักสู ตรปกติ โดยมีสองระดับ สาหรับระดับ 2 นักเรี ยนจะ
ได้รับความช่วยเหลือแบบ 1 ต่อ 1 บ่อยครั้ง อย่างเข้มข้น
โปรแกรม BDST: (โปรแกรมสนับสนุนนักเรี ยนชาวเกาหลี) ค่าธรรมเนียมนี้จะเรี ยกเก็บจากนักเรี ยนที่พูดภาษาเกาหลี ที่ตอ้ งการ
การช่วยเหลือทางวิชาการเพิม่ เติมหลังเลิกเรี ยน ซึ่ งรวมถึงการติวเพิม่ เติมวิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และการ
ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการสมัครศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย ที่ประเทศเกาหลี
โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา (ชั้นปี ที่ 2 ถึง 6)
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา(ชั้นปี ที่ 7 ถึง 13)

32,440 ต่อ เทอม
36,060 ต่อ เทอม

โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมโปรแกรม BDST นี้ จะต้องชาระเงินเต็มจานวนก่อนที่นกั เรี ยนจะได้รับบริ การนี้ นอกจากนี้
6

นักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนโปรแกรม BDST ในเทอมที่ 1 จะต้องเรี ยนโปรแกรมนี้ต่อเนื่องไปตลอดปี การศึกษา (3 เทอม)
ไม่สามารถยกเลิกในระหว่างปี ได้
ตาราเรี ยน: ตาราเรี ยนส่วนใหญ่จะจัดเตรี ยมไว้ให้ในห้องเรี ยน โดยคุณครู จากภาควิชาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในบางกรณี นกั เรี ยน
สามารถเลือกซื้ อตาราได้จากร้านค้าของโรงเรี ยน หรื อจากร้านหนังสื อภายนอก ตามที่คุณครู แนะนา
ค่าบริ การรถโรงเรียน: ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องชาระเงินเต็มจานวนก่อนที่จะรับบริ การ โปรดทราบว่านักเรี ยนจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ข้ นึ รถโรงเรี ยน หากไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนใช้บริ การ
ทางเลือก ในการใช้ บริการรถโรงเรี ยน: สาหรับการใช้บริ การรถโรงเรี ยน ท่านมีสองทางเลือก ดังนี้
1: ค่าบริ การรายวัน: สาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการใช้บริ การรถโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ บางวันต่ อสั ปดาห์ ไม่ใช่ 5 วันต่อสัปดาห์
2: ค่าบริ การรายเทอม: สาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการใช้บริ การรถโรงเรี ยนทุกวัน ตลอดทั้งเทอม
ค่า Transcript: นักเรี ยนที่ออกจากโรงเรี ยนจะได้รับ Transcript จานวน 3 ฉบับ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย นักเรี ยนที่ตอ้ งการ Transcript
เพิ่มเติม จะต้องชาระค่าดาเนินการ ฉบับละ 500 บาท เพิ่มเติมจากค่าจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์
ค่าจัดส่ ง / ค่ าไปรษณีย์ (ชั้นปี ที่ 11 ถึง 13): ผูป้ กครองจะถูกเรี ยกเก็บเงินค่าจัดส่ งและค่าดาเนินการจัดส่ งใบสมัครของนักเรี ยนไปยัง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ : รายละเอียดของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับ การเรี ยนดนตรี กอล์ฟ กีฬาและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ สามารถ
ขอรับได้ที่สานักงาน SIC สาหรับ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ ค (ที่ฝ่ายธุรการ สาหรับวิทยาเขตรามคาแหง)
ค่าธรรมเนียมการดาเนินเรื่ องวีซ่า: ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล สามารถช่วยเหลือผูป้ กครองเรื่ องการต่อวีซ่า และ ขอวีซ่า สาหรับบุตร
หลานท่าน อัตรามาตรฐานของค่าดาเนินการในเรื่ องนี้ คือ 1,500 บาท ต่อวีซ่า ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายจริ งที่ทาง
สถานทูต หรื อ หน่วยงานราชการจะคิดจากท่าน ถ้าท่านประสงค์จะใช้บริ การนี้ โปรดติดต่อ คุณหนิ ง Head of Admissions ได้ที่
admissions@bromsgrove.ac.th
โปรโมชั่น แนะนาเพื่อนมาเรียน: ตลอดปี การศึกษา 2020/2021 ทางโรงเรี ยนมี โปรโมชัน่ แนะนาเพื่อนมาเรี ยน สาหรับ
ผูป้ กครองโรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ซึ่ งหากท่านแนะนาเพือ่ นของท่านให้พาบุตรหลานมาสมัครเรี ยน ที่ โรงเรี ยน
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นานาชาติบรอมส์โกรฟ (ทั้งที่วิทยาเขต รามคาแหง และวิทยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ ค) ท่านผูป้ กครองโรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์
โกรฟ จะได้รับเครดิตเงินจานวน 50,000 บาท สาหรับใช้ชาระเฉพาะค่าเล่าเรี ยน ในเทอมถัดไป
นโยบายการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต่ างๆและขั้นตอนการชาระเงิน
ค่าแรกเข้ า / การแจ้ งลาออก: เพื่อที่จะขอรับเงินคืนเต็มจานวน นักเรี ยนที่ประสงค์จะลาออกจากโรงเรี ยนจะต้องแจ้งให้ครู ใหญ่
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร ล่ วงหน้ า 1 เทอม - โปรดดูตารางเวลาที่หน้า 1 “วันสุ ดท้ายของการยืน่ จดหมายแจ้งลาออกอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร” และทางโรงเรี ยนจะไม่คืนเงินให้ ในกรณี ที่นกั เรี ยนออกจากโรงเรี ยนเนื่องมาจากการผิดวินยั ร้ายแรง
การคืนเงินฝากมัดจาเมื่ อนักเรี ยนลาออก หรื อ สาเร็จการศึกษา: เมื่อนักเรี ยนแจ้งการลาออกหรื อสาเร็ จการศึกษา

ผูป้ กครอง

จะได้รับยอดเงินคงเหลือในบัญชีสาหรับบุตรหลานของท่าน ภายใน 14 วัน นับจากวันสุ ดท้ายของภาคเรี ยน และโรงเรี ยนจะ
ดาเนินการคืนเงินตามที่กาหนด (ตามประกาศนโยบายการลาออก) หักค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระใด ๆ โดยการโอนเงินผ่านทาง
ธนาคาร และผูป้ กครองควรได้รับเงินนี้ภายใน 14 วันทาการ หลังจากนี้
การคืนเงินค่ าเล่ าเรี ยน
● สาหรับนักเรี ยนที่ลาออกระหว่างการศึกษา ท่ านจะไม่ ได้ รับเงินค่ าเล่ าเรี ยนคืนไม่ว่ากรณี ใด
● หากท่านชาระค่าเล่าเรี ยนทั้งปี ทางโรงเรี ยนจะคืนค่าเล่าเรี ยนตามสัดส่ วนสาหรับทั้งเทอมการศึกษาที่ยงั ไม่ได้มีการเรี ยน
การคืนเงินค่ าหอพัก:
● สาหรับนักเรี ยนที่ชาระค่าหอพักทั้งปี ทางโรงเรี ยนจะคืนเงินให้โดยการคิดเป็ นสัดส่ วน ทั้งเทอม สาหรับนักเรี ยนที่ยา้ ย
สถานะจาก นักเรี ยนประจา เป็ น นักเรี ยนไป-กลับ เมื่อสิ้ นสุ ดเทอมแล้ว
● ถ้านักเรี ยนประสงค์จะเปลี่ยนสถานะจาก นักเรี ยนประจา มาเป็ น นักเรี ยนไป-กลับ (หรื อจาก นักเรี ยนประจาแบบเต็ม
เวลา มาเป็ น นักเรี ยนประจาแบบรายสัปดาห์) นักเรี ยนจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาหนึ่งเทอม
● จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็ นสัดส่ วน ในกรณี ที่นกั เรี ยนเปลี่ยนสถานะจาก นัก เรี ยนประจา มาเป็ น
นักเรี ยนไป-กลับ ในระหว่างเทอม
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ค่าอาหาร: ต้องชาระเงินค่าบริ การเต็มจานวน ก่อนรับบริ การ - นักเรี ยนที่ไม่ได้ชาระเงินค่าอาหารจะไม่ ได้ รับอนุญาตให้
รับประทานอาหารในโรงอาหาร การขอรับเงินคืนจะพิจารณาในกรณี ที่ไม่ได้ใช้บริ การทั้งเทอม
ค่าเรียน EAL และเรียน โปรแกรม BDST: เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้ ต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น จึงไม่ สามารถคืนเงินให้ ได้
ค่าบริ การรถโรงเรียน: การคืนเงินสามารถกระทาได้ เฉพาะในกรณีที่ผปู ้ กครองไม่ได้ใช้บริ การรถโรงเรี ยนเลย ตลอดทั้งเทอม โดย
จะไม่คานวนตามสัดส่ วนของเวลาที่ใช้บริ การ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเทอม ภายในสามสั ปดาห์ หลังจากโรงเรี ยนเปิ ดเทอม ทาง
โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองสามารถแจ้งยกเลิกบริ การฯได้ โดยไม่คิดค่าปรับ และคานวณเงินคืนให้ ตามสัดส่ วนของเวลาที่
ใช้บริ การ
การคืนเงินไปยังผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ: โรงเรี ยนไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบริ การของธนาคาร โดยปกติทุกธนาคาร (ผู ้
โอนเงิน / ตัวกลาง / ผูร้ ับเงิน) จะหักค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงิน ก่อนที่จะโอนเงินไปให้ผรู ้ ับที่ต่างประเทศ ซึ่ งหมายความว่า
ผูร้ ับจะได้รับเงินในจานวนที่นอ้ ยกว่ายอดเงินคืนที่แท้จริ ง ขอเรี ยนว่าทางโรงเรี ยน จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เวลาที่
ดาเนินการคืนเงินไปยังต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินล่ าช้ า: ค่าธรรมเนียมทุกประเภทผูป้ กครองจะต้องชาระให้นกั เรี ยนล่วงหน้า ก่อนเปิ ดเทอม

(ยกเว้น

ผูป้ กครองที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมทั้งปี ในคราวเดียว) และนักเรี ยนไม่สามารถเข้าร่ วมในบทเรี ยนต่างๆได้ หากมียอดค้างชาระ
การชาระเงินเกินกว่าวันครบกาหนดการชาระเงินที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ จะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี ของยอดคงค้าง
ต่ อเดือน โดยนับจากวันครบกาหนดการชาระเงิน ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ จนถึงวันที่ทางโรงเรี ยนได้รับการชาระเงินเต็ม
จานวนเป็ นที่เรี ยบร้อย โดยทางโรงเรี ยนจะไม่คิดดอกเบี้ย หากได้รับการชาระเงินเต็มจานวน ภายใน 7 วันนับจากวันเปิ ดเทอม
ใหม่
** ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกทบทวนทุกปี และ ทางโรงเรียนจะประกาศตารางค่ าธรรมเนี ยมใหม่ สาหรับปี การศึ กษาถัดไปให้
ผู้ปกครองทราบ ในเดือนมีนาคม/เมษายน ของทุกปี **
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วันที่ส่งใบแจ้ งหนี้และวันครบกาหนดการชาระเงินค่ าธรรมเนียม ปี การศึกษา 2020/21
เทอมที่ 1 2020/21
ส่ งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม - 1 มิถุนายน 2020
วันที่ครบกาหนดชาระเงิน - 26 มิถุนายน 2020
เทอมที่ 2 2020/21
ส่ งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม - 23 พฤศจิกายน 2020
วันที่ครบกาหนดชาระเงิน - 18 ธันวาคม 2020
เทอมที่ 3 2020/21
ส่ งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม - 8 มีนาคม 2021
วันที่ครบกาหนดชาระเงิน - 2 เมษายน 2021

วิธีการชาระเงินค่าธรรมเนียม:
เพื่อให้วิธีการชาระเงิน ง่ายและสะดวกสาหรับท่านผูป้ กครอง ฝ่ ายการเงินของโรงเรี ยนจึงขอแนะนาวิธีการชาระเงินด้วยช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น ดังต่อไปนี้
การชาระเงินภายในประเทศไทย: สามารถทาได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
1: ชาระเงินผ่ านช่ องทาง Mobile Banking (ขอแนะนาให้ ใช้ ช่องทางนี้ )
2: ชาระเงินผ่ านตู้ ATM
3: ชาระเงินผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารด้ วย Bill payment Form ณ ธนาคารกสิ กรไทย
4: ชาระเงินผ่ าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card
โปรดศึกษารายละเอียด ด้านล่างนี้
**โปรดระบุหมายเลขประจาตัวนักเรี ยนให้กูกต้อง ทุกครั้ง ในทุกช่องทางที่ท่านเลือกใช้**
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1: ชาระเงินผ่ านช่ องทาง Mobile Banking:
1:1: ด้ วยบัตรชาระเงินรูปแบบใหม่ ที่มีบาร์ โค้ดกากับอยู่ (BIST Bill Payment Card with Barcode) และชาระเงินทาง Mobile
Banking Application (ขอแนะนาให้ ใช้ ช่องทางนี้) ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

ขั้นตอนดาเนินการ:
- อ่านบัตรชาระเงินที่มีบาร์ โค้ดกากับอยู่ ด้วย adobe reader หรื อ พิมพ์บตั รดังกล่าวและสแกนด้วย Mobile
Application
- หลังจากนั้น ท่านจะเห็น หมายเลขประจาตัวนักเรี ยน และหมายเลขประจาตัวผูป้ กครอง ปรากฏขึ้นมา
- ระบุจานวนเงินที่ชาระ ตามใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปให้ และสั่งจ่ายเงิน

หมายเหตุ: -ในขณะนี้ การชาระเงินด้วยบัตรชาระเงินที่มีบาร์ โค้ดกากับอยู่ ทาง
ธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
-บัตรชาระเงินที่มีบาร์ โค้ดกากับอยู่ เป็ นบัตรเฉพาะสาหรับแต่ละบุคคล
และไม่ควรนาไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่ 3
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ตัวอย่าง บัตรชาระเงินที่มีบาร์ โค้ดกากับอยู่
สาหรับนักเรี ยนที่โรงเรี ยนอนุบาล วิทยาเขตรามคาแหง (นักเรี ยนใหม่จะได้รับบัตรฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเริ่ มเข้าเรี ยน)

สาหรับนักเรี ยนที่ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ ค (นักเรี ยนใหม่จะได้รับบัตรฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจาก
เริ่ มเข้าเรี ยน)
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1.2: ด้ วยการระบุ Company Code ผ่านทาง Mobile Banking Application ของ ธนาคารกสิ กรไทย
ขั้นตอนดาเนินการ:
- ระบุ Company Code = 32596, Reference Code 1 = หมายเลขประจาตัวนักเรี ยน,
Reference Code 2 = หมายเลขประจาตัวผูป้ กครอง หรื อ หมายเลขใบแจ้งหนี้
- ระบุ จานวนเงินชาระ ตามข้อมูลในใบสั่งซื้ อ และ สั่งจ่าย

2: ชาระเงินผ่ านตู้ ATM
2.1: ด้ วยบัตรชาระเงินรูปแบบใหม่ ที่มีบาร์ โค้ดกากับอยู่ (BIST Bill Payment Card with Barcode)
ของ ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
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ขั้นตอนดาเนินการ:
- นาบัตรชาระเงินที่มีบาร์ โค้ดกากับอยูแ่ ละสแกนด้วยเครื่ อง ATM
- หลังจากนั้นระบุ Reference Code 1 = หมายเลขประจาตัวนักเรี ยน, Reference Code 2 = หมายเลขประจาตัว
ผูป้ กครอง
- ระบุจานวนเงินที่ชาระ ตามใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปให้ และสัง่ จ่ายเงิน
2.2: ด้วยการระบุ Company Code ผ่านตู ้ ATM ของ ธนาคารกสิ กรไทย
ขั้นตอนดาเนินการ:
- ระบุ Company Code = 32596,
Reference Code 1 = หมายเลขประจาตัวนักเรี ยน,
Reference Code 2 = หมายเลขประจาตัวผูป้ กครอง หรื อ หมายเลขใบแจ้งหนี้
ระบุจานวนเงินชาระ ตามข้อมูลในใบสั่งซื้ อ และ สั่งจ่าย
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3: ชาระผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารด้ วย Bill payment Form ณ ธนาคารกสิ กรไทย
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4: การชาระเงินผ่ าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card
การชาระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์น้ ี เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วเนื่องจากสามารถชาระเงินได้จากทุกเวลาและสถานที่
ผ่านทาง Banking Applications ใน มือถือสมาร์ ทโฟน
1. ผูป้ กครองจะได้รับ “ 2C2P Payment Link using QR Code” ทางอีเมลจากโรงเรี ยน
2. เช็ครายละเอียดการชาระเงิน เช่น รหัสนักเรี ยน ขื่อนักเรี ยน ประเภทของค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระ และจานวนเงิน และกด
“Pay Now”
3. ใช้ Banking Applications ในมือถือสมาร์ ทโฟน สแกน QR Code และทาตามคาแนะนาเพื่อการชาระเงินที่สมบูรณ์
หมายเหตุ: บางธนาคารมีการจากัดวงเงินการใช้จ่ายต่อวัน โปรดตรวจสอบวงเงินของท่านใน Bank Application และทาการขอ
เพิ่มวงเงิน (ถ้าต้องการ) ก่อนทาการสแกน

QR Code

สาหรับการชาระเงินผ่าน 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card จะมีค่าธรรมเนี ยม 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุ ณา
ติดต่อแผนกการเงินหากต้องการชาระเงินด้วยวิธีดงั กล่าว
ตัวอย่าง
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การชาระเงินจากต่ างประเทศ : สามารถทาได้ 3 ช่ องทาง ได้แก่
1: ชาระโดยการโอนเงินผ่ านทางธนาคาร
2: ชาระโดยการโอนเงินผ่ านทาง We Chat
3: ชาระเงินผ่ านช่ องทางออนไลน์ - “ 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card”
โปรดศึกษารายละเอียด ดังต่อไปนี้
1: โดยการโอนเงินผ่ านทางธนาคาร
**กรุ ณาทาตามขั้นตอนข้างล่างนี้ มิฉะนั้น ท่านอาจจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การ เพิ่มเติมได้**
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: โดยการโอนเงินผ่ านทาง We Chat (ขอเรี ยนว่าการช าระช่องทางนี้ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 1.8% ของ
จานวนเงินในใบแจ้งหนี้ - เสมือนกับการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เมื่อท่านชาระเงินผ่านบัตรเครดิตทัว่ ไป)
หากท่านต้องการชําระเงินผ่านทางช่องทางนี� กรุ ณาติดต่อฝ่ ายการเงินเพื�อสร้าง Payment Link ให้ท่าน

18

เมื่อชาระสาเร็ จแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการชาระเงิน (captured screen) มาที่ accounts@bromsgrove.ac.th เพื่อยืนยันการชาระเงิน
3. ชาระผ่ านช่ องทางออนไลน์ - “ 2C2P Payment Link using Debit/Credit Card”
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศและความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ยังมีความ
ยุง่ ยากในการเตรี ยมเอกสารที่จะทาการชาระเงินจากต่างประเทศ การชาระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์น้ ี
จะทาให้สะดวกและรวดเร็ ว
เนื่องจากสามารถชาระเงินได้จากทุกเวลาและสถานที่
1. ผูป้ กครองจะได้รับ “ 2C2P Payment Link” ทางอีเมลจากโรงเรี ยน
2. เช็ครายละเอียดการชาระเงิน เช่น รหัสนักเรี ยน ขื่อนักเรี ยน ประเภทของค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระ และจานวนเงิน และ
กด “Pay Now” (มีค่าธรรมเนียม 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. เลือก Debit/Creit Cards กรอกข้อมูลรายละเอียดของบัตรคลิก Continue Payment และ ทาตามคาแนะนาเพื่อการ
ชาระเงินที่สมบูรณ์
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ตัวอย่าง:
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หากท่ านมีคาถาม กรุณาติดต่ อ คุณนภาพร ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์ โกรฟ ประเทศไทย
โทร: 02-9894873 ต่ อ 106 หรื อ email: snapaporn@bromsgrove.ac.th
เมื่อชาระเงินสาเร็จแล้ ว กรุณาส่ งหลักฐานการชาระเงินพร้ อมกับชื่ อนักเรียนและรหัสอ้ างอิง เลขที่ ใบแจ้ งหนี้ มาที่
accounts@bromsgrove.ac.th หรื อ โทรสาร +66 2989 4094 เพื่อยืนยันการ ชาระเงิน
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