
นโยบายค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม และการคืนเงิน
ประจาํปีการศึกษา 2564-65

ผูรั้บผิดชอบ: ผูบ้ริหาร ครูใหญ ่และหัวหน้าแผนกการเงนิ

วันท่ีนโยบายไดรั้บการอนุมัติ: 2  กรกฎาคม 2564

วันท่ีจะทบทวนนโยบาย: มีนาคม 2565

1. ข้อตกลง

โรงเรียนนานาชาติเดน่หลา้ บริติช ไดก้าํหนดขอ้ตกลงดา้นการเงนิและงบประมาณไวอ้ยา่งชัดเจน เพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนไดรั้บการศกึษาและมีสวัสดิภาพท่ีดีท่ีสุด ผา่นความร่วมมือเก่ียวกับดา้นการเงนิ ระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง
ลายเซน็ตข์องทา่นผูป้กครองท่ีไดล้งนามไวใ้นแบบฟอร์มตอบรับเขา้เรียนจากทางแผนกแอดมิชช่ันบง่ช้ีวา่ผูป้กครองเขา้ใจ
นโยบายและยอมรับในภาระผูกพัน ขอ้กาํหนด และเง่ือนไขตา่งๆ

2. การชําระเงิน

การชาํระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียมทัง้หมดจะตอ้งทาํผา่นแผนกการเงนิ ทา่นสามารถติดตอ่แผนกการเงนิดว้ยตนเอง
ไดท่ี้โรงเรียนในชว่งวันเวลาทาํการหรือผา่นทางอีเมล finance@dbsbangkok.ac.th โดยทา่นสามารถชาํระคา่เลา่เรียน
และคา่ธรรมเนียมแบบรายปีไดก้อ่นวันกาํหนดชาํระคา่เทอมของเทอมท่ี 1 หรือแบง่จา่ยเป็นรายเทอม โดยทา่นสามารถ
ชาํระไดก้อ่นวันกาํหนดชาํระของแตล่ะเทอม หากทา่นชาํระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียมเตม็จาํนวนแบบรายปีกอ่นวันท่ี
กาํหนดชาํระในเทอม 1 ทา่นจะไดรั้บสว่นลด 2%

สาํหรับการสาํรองท่ีเรียนของนักเรียนจะข้ึนอยูกั่บการชาํระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียม หากทา่นชาํระเงนิไมค่รบภายใน
วันท่ีกาํหนด ทา่นอาจเสยีสทิธ์ิในการสาํรองท่ีให้นักเรียน

คา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียมสาํหรับนักเรียนท่ีเร่ิมเรียนหลังจากเปิดเทอมไปแลว้ อัตราคา่ธรรมเนียมจะถูกคดิตามจาํนวน
วันท่ีเหลืออยูใ่นเทอมนัน้ๆ

3. ช่องทางการชําระเงิน

ชอ่งทางการชาํระเงนิมีดังน้ี

● ชําระด้วยบัตรเครดิต ทา่นสามารถแจง้ชาํระเงนิกับเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงนิไดทั้นที โดยการชาํระดว้ยบัตรเครดิตจะมี
คา่ธรรมเนียมการใชบั้ตรอยูท่ี่ 1-3%  เพิม่ข้ึนจากยอดของใบแจง้ชาํระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียม

● ชําระด้วยบัตรเครดิต Citibank ไมมี่คา่ธรรมเนียมในการใชบั้ตรเพิม่เติม ในกรณีท่ีเป็นการชาํระเตม็จาํนวนท่ีชาํระ
กอ่นหรือภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565

● เช็ค
o ให้ระบุผูรั้บเงนิวา่ Denla British International School โรงเรียนยนิดีรับเชค็จากบุคคลท่ี 3 ท่ีทาํธุรกรรมแทนผู้

ปกครองและนักเรียน ทัง้น้ีผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการชาํระคา่ใชจ้า่ยกอ่นวันท่ีกาํหนด
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o โรงเรียนจะไมรั่บเชค็ท่ีสัง่จา่ยลว่งหน้า
● ชําระเงินตามใบแจ้งหน้ีกับธนาคารโดยตรง
● การโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เขา้บัญชีโรงเรียนนานาชาติเดน่หลา้ บริติช เลขท่ีบัญชี 040-0-31628-5

**สาํหรับการฝากเงนิโดยตรงหรือโอนเงนิผา่นบัญชีธนาคาร จะตอ้งแนบหลักฐานการชาํระเงนิให้กับแผนกการเงนิโดย
ตรงหรือสง่หลักฐานผา่นทางอีเมล finance@dbsbangkok.ac.th พร้อมกับระบุช่ือนักเรียนและรหัสประจาํตัวนักเรียน

4. กาํหนดการชําระเงิน

ใบแจง้ชาํระเงนิในแตล่ะเทอม และวันท่ีกาํหนดการชาํระเงนิ จะสง่ออกให้ทา่นรับทราบในวันดังตอ่ไปน้ี

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 1 ปีการศึกษา 2564/65: ใบแจง้หน้ีจะสง่ออกในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 กรุณาชาํระ
เงนิภายในวันท่ี 12 กรกฏาคม 2564 กอ่นนักเรียนเร่ิมเขา้เรียน

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 2 ปีการศึกษา 2564/65: ใบแจง้หน้ีจะสง่ออกในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 กรุณาชาํระ
เงนิภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2564

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 3 ปีการศึกษา  2564/65: ใบแจง้หน้ีจะสง่ออกในวันท่ี 4 มีนาคม 2565 กรุณาชาํระเงนิ
ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2565

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 1 ปีการศึกษา 2565/66: ใบแจง้หน้ีจะสง่ออกในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 กรุณาชาํระเงนิ
ภายในวันท่ี 24 มิถุนายน 2565

หากทา่นชาํระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียมแบบรายปีในรูปแบบการจา่ยเพียงครัง้เดียว กอ่นหรือภายในวันท่ีกาํหนดไวใ้น
ใบแจง้หน้ีของเทอม 1 ทา่นจะไดรั้บสว่นลด  2%

สาํหรับกรณีท่ีทา่นตัดสนิใจสมัครเขา้ศกึษาหลังจากท่ีทางโรงเรียนไดอ้อกใบแจง้ชาํระเงนิทัง้หมดเรียบร้อยแลว้ โรงเรียน
จะออกใบแจง้หน้ีให้ทา่นทันที โดยทา่นจะตอ้งชาํระเงนิภายใน 14 วัน หรือกอ่นเร่ิมเรียน

คา่เรียนวชิาภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) หรือคา่สนับสนุนทางการเรียนรู้เพิม่เติม (Learning Support)
โรงเรียนจะแจง้การชาํระเงนิให้ทา่นในทุกๆกลางเทอม โดยราคาข้ึนอยูกั่บช่ัวโมงท่ีเรียน ขอความกรุณาให้ทา่นชาํระเงนิดัง
กลา่วน้ีทันทีท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี

คา่ธรรมเนียมของโปรแกรมการเรียนและบริการอ่ืนๆ โรงเรียนจะออกใบแจง้หน้ีให้และกาํหนดการชาํระเงนินัน้จะตรงกับ
ชว่งเวลาท่ีลงทะเบียนเรียน
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5. ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่ามัดจาํหลังได้รับการตอบรับ

รายละเอียด ข้อกาํหนดและเง่ือนไข จาํนวนเงิน กาํหนดการชําระเงิน

ค่าสมัคร ไมร่วมอยูใ่นคา่เทอม

ไมส่ามารถคืนเงนิได้

สาํหรับนักเรียนใหมเ่ทา่นัน้

5,000 บาท ชาํระทันทีในวันท่ีสมัคร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไมร่วมอยูใ่นคา่เทอม

ไมส่ามารถคืนเงนิได้

สาํหรับนักเรียนใหมเ่ทา่นัน้

150,000 บาท ชาํระไดใ้นวันท่ีมาย่ืนใบ
ตอบรับเขา้เป็นนักเรียน ซ่ึง
ไดเ้ซน็ตต์อบรับแลว้

ค่ามัดจาํหลังได้รับการ
ตอบรับ

ไมร่วมอยูใ่นคา่เทอม

รับเงนิคืนเตม็จาํนวนเฉพาะเม่ือ
นักเรียนลาออกและไมมี่ยอดคา้ง
ชาํระเทา่นัน้

สาํหรับนักเรียนใหมเ่ทา่นัน้

60,000 บาท ชาํระพร้อมคา่เทอมเทอม
แรก



6. ค่าเล่าเรียนของปีการศึกษา 2564/65 (เงินสกุลไทยบาท)

ช้ันเรียน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 รวม

Pre EY 175,743 152,456 136,827 465,026

EY1 195,512 169,533 152,249 517,294

EY2 223,664 194,063 174,294 592,021

Year 1 –
Year 5

265,995 230,805 207,207 704,007

Year 6 –
Year 8

292,802 254,093 228,114 775,009

Year 9 –
Year 11

311,846 270,549 243,018 825,413



7.    ข้ันตอนการลงทะเบียนสาํหรับปีการศึกษา 2564/65

รายละเอียด ข้อกาํหนดและเง่ือนไข จาํนวนเงิน กาํหนดการชําระเงิน

ข้ันตอนการลง
ทะเบียนสาํหรับ
ปีการศึกษา
2564/65

ย่ืนเอกสารการลงทะเบียน

การชาํระคา่เลา่เรียนเทอม 1

สาํหรับนักเรียนปัจจุบันเทา่นัน้

ผูป้กครองจะไดรั้บใบแจง้หน้ีสาํหรับ
การชาํระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียม
เทอม 1 ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน
2564 หลังจากท่ีโรงเรียนไดรั้บแบบ
ฟอร์มการลงทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้

ตามใบแจง้หน้ี

วันจันทร์ท่ี 19 เมษายน
2564 สาํหรับปีการศกึษา
2564/65

วันจันทร์ท่ี 12 กรกฎาคม
2564

8. การชําระค่าเล่าเรียนล่าช้า

จะมีการเรียกเกบ็ดอกเบ้ียเป็นรายวันตามจาํนวนคา่เลา่เรียนท่ีคา้งชาํระ โดยอัตราดอกเบ้ียจะอยูท่ี่ 1.5% ตอ่เดือน ซ่ึงจะถูก
คาํนวนออกมาเป็นจาํนวนรายวัน ผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ทัง้คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ
รวมไปถึงคา่ธรรมเนียมทางกฎหมาย และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท่ีดาํเนินการโดยทางโรงเรียนในการเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีคา้ง
ชาํระ

9. การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL)

โรงเรียนจัดโปรแกรม ESL ทัง้ในรูปแบบของการเรียนปรับพ้ืนฐานและการเรียนแบบเร่งรัด เพ่ือสนับสนุนนักเรียนท่ีได้
รับการประเมินระหวา่งการสมัครรับเขา้เรียนหรือระหวา่งการเรียนในชัน้เรียน วา่พวกเขาตอ้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพิม่เติม คา่ธรรมเนียมสาํหรับโปรแกรม ESL จะแตกตา่งกันไปข้ึนอยูกั่บความเขม้ขน้ของโปรแกรมและจาํนวนบทเรียน
ตอ่สัปดาหท่ี์นักเรียนตอ้งเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ หากบุตรหลานของทา่นไดรั้บการระบุวา่ การ
เรียนภาษาอังกฤษเพิม่เติมเป็นสิง่จาํเป็น หัวหน้าหลักสูตร ESL จะเป็นผูแ้จง้ผูป้กครองเกียวกับโปรแกรมการเรียนดัง
กลา่ว รวมถึงคา่ใชจ้า่ยตา่งๆดว้ย



10. โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้

ในระหวา่งกระบวนการรับสมัครเขา้เรียนจากแผนกแอดมิชช่ัน หรือการเรียนการสอนในห้อง นักเรียนบางคนอาจจะไดรั้บ
การประเมินวา่พวกเขาควรไดรั้บความชว่ยเหลือดา้นการเรียนรู้เพิม่เติม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสนับสนุนการเรียนรู้จะ
ประเมินนักเรียนกลุม่น้ีเป็นเวลา 6 สัปดาหโ์ดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย หากพบวา่นักเรียนตอ้งไดรั้บการชว่ยเหลือดา้นการเรียนรู้
เพิม่เติมและไดพู้ดคุยกับผูป้กครองในเร่ืองน้ีแลว้ จะมีคา่ธรรมเนียม ซ่ึงระบุไวใ้นหัวขอ้ 16

11. คุณครูประกบนักเรียนแบบตัวต่อตัว

หากระหวา่งกระบวนการรับสมัครเขา้เรียนจากแผนกแอดมิชชัน หรือระหวา่งท่ีนักเรียนเขา้เรียนแลว้และไดรั้บการระบุวา่
นักเรียนควรไดรั้บการเรียนการสอนโดยมีครูประกบแบบตัวตอ่ตัว ทางโรงเรียนจะหารือกับผูป้กครองถึงแนวทางการ
ดาํเนินการและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ

12. เรียนเสริมวิชาดนตรี

โรงเรียนมีจัดเรียนเสริมวชิาดนตรีให้แกก่ลุม่นักเรียนท่ีสนใจ โดยจัดเรียนแบบกลุม่เลก็และแบบเรียนเด่ียว การเรียนการ
สอนจัดทาํโดยครูของดีบีเอสและโดยนักดนตรีมืออาชีพ เพ่ือให้นักเรียนไดพั้ฒนาความสามารถทางดา้นดนตรี ไมว่า่จะ
เป็นกีตาร์ เคร่ืองดนตรีแบบสาย เป่า และเคร่ืองดนตรีตีประกอบจังหวะ สามารถดูรายละเอียดคา่เลา่เรียนไดใ้นหัวขอ้ท่ี 16

13. กิจกรรมอ่ืนๆและกิจกรรมนอกหลักสูตร

การทัศนศกึษา การทอ่งเท่ียว การเขา้คา่ยในชว่งเทศกาล กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห ์และกิจกรรมนอกและในหลักสูตร
ตา่งๆ เป็นกิจกรรมทางเลือกท่ีจัดสรรโดยโรงเรียน คา่ใช้จา่ยของแตล่ะกิจกรรมจะข้ึนอยูกั่บประเภทและลักษณะของ
กิจกรรม การเดินทาง หรือหลักสูตรตา่งๆ

14. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

เคร่ืองแบบนักเรียนของโรงเรียนทัง้หมดจะตอ้งซ้ือจาก DBS School Shop เทา่นัน้ ซ่ึงสนิคา้บางรายการเป็นเคร่ืองแบบ
บังคับและสนิคา้บางรายการเป็นสนิคา้ทางเลือก สาํหรับขอ้มูลเพิม่เติมและราคาของสนิคา้ทัง้หมด สามารถสอบถามไดท่ี้
finance@dbsbangkok.ac.th

15. อัตราค่ารถโดยสารรถโรงเรียน

DBS มีการจัดรถโรงเรียนสาํหรับนักเรียน โดยมีการเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม สาํหรับรายละเอียดและอัตราคา่โดยสาร
สามารถติดตอ่ไดท่ี้แผนกการเงนิ

mailto:finance@dbsbangkok.ac.th


16. ตารางสรุปค่าธรรมเนียมสาํหรับกิจกรรมเสริม

รายการ ราคา

ซัมเมอร์ สคูล
อัตราคา่ธรรมเนียมจะข้ึนอยูกั่บประเภท รูปแบบ และระยะเวลาของหลักสูตร

การเรียนเสริมภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ท่ีสอง (ESL)

อัตราคา่ธรรมเนียมข้ึนอยูกั่บประเภทของหลักสูตร ESL ท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียน

หลักสูตร Withdrawal ESL ราคา 1,000บาท ตอ่ช่ัวโมง

หลักสูตร Intensive ESL ราคา 1,400บาท ตอ่ช่ัวโมง

โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินนักเรียนเป็นเวลา 6 สัปดาห ์-ไมมี่คา่ใชจ้า่ย

คา่ธรรมเนียมการสนับสนุนการเรียนรู้ ราคา 750 บาท ตอ่ช่ัวโมง

คุณครูประกบนักเรียนแบบตัวตอ่ตัว จะสามารถกาํหนดไดต้ามความจาํเป็น

การเรียนเสริมวชิาดนตรี

คา่เรียนสาํหรับกลุม่ยอ่ย (จาํนวนสูงสุด 4 คน ตอ่กลุม่)

2,500 บาทตอ่คน ตอ่เทอม

(7,500 บาทตอ่ปีการศกึษา กลุม่หน่ึงไมเ่กิน 4 คน)

คา่เรียนสาํหรับการเรียนเด่ียว

22,500 บาทตอ่ปีการศกึษา

10 บทเรียนตอ่เทอม

การออกนอกสถานท่ี ทัศนศกึษา คา่เลา่เรียนจะแตกตา่งกันออกไปข้ึนอยูกั่บประเภทและรูปแบบของการ
ทัศนศกึษานอกสถานท่ี



กิจกรรมสง่เสริมหลักสูตรพิเศษ
(ECAs)

คา่เลา่เรียนจะแตกตา่งกันออกไปข้ึนอยูกั่บประเภทและรูปแบบของ
กิจกรรม

แคมป์กิจกรรมตามเทศกาลตา่ง หรือ
การเดินทางไปตา่งประเทศ

คา่เลา่เรียนจะแตกตา่งกันออกไปข้ึนอยูกั่บประเภทและรูปแบบของ
กิจกรรม

กิจกรรมตา่งๆในชว่งวันหยุดสุด
สัปดาห์

คา่เลา่เรียนจะแตกตา่งกันออกไปข้ึนอยูกั่บประเภทและรูปแบบของ
กิจกรรม

17. กรณีท่ีทรัพยสิ์นของโรงเรียนเกิดความเสียหายและสูญหาย

ผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบกรณีท่ีทรัพยส์นิของโรงเรียนเกิดความเสยีหายหรือสูญหาย ทัง้หนังสอืเรียนหรือ
อุปกรณ์การเรียนท่ียืมมา อันเป็นผลจากการกระทาํโดยประมาทเลินเลอ่ทัง้ตัง้ใจและไมตั่ง้ใจของผูป้กครองหรือนักเรียน
เอง โดยคา่เสยีหายทัง้หมดจะข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของทางโรงเรียน ผูป้กครองจะถูกเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม นอกเหนือ
จากคา่เลา่เรียนและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซ่ึงคา่เสยีหายทัง้หมดจะถูกหักจากเงนิมัดจาํท่ีทางโรงเรียนจะคืนให้กับนักเรียนเม่ือ
นักเรียนไดส้ิน้สุดสถานภาพของการเป็นนักเรียน

18. การลาพักการศึกษาช่ัวคราว / การลาออก

นโยบายของทางโรงเรียนไดร้ะบุวา่ ผูป้กครองตอ้งแจง้การลาพักการศกึษาหรือลาออกของนักเรียนลว่งหน้าอยา่งน้อย 1
เทอมเป็นลายลักษณ์อักษรและย่ืนแบบฟอร์มการลาออกท่ีเซน็ตรั์บรองแลว้กอ่นการเปิดเทอม หากทา่นไมไ่ดมี้การแจง้ลา
ออกลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เทอม ทา่นจะเสยีคา่ปรับจาํนวน 60,000 บาท โดยใบแจง้คา่ปรับจะออกทันทีท่ีทา่นไดย่ื้นใบลา
ออก

การลาพักการศกึษาช่ัวคราว: การอนุมัติข้ึนอยูกั่บการตัดสนิใจของครูใหญ ่โดยท่ีนักเรียนสามารถลาพักการศกึษาช่ัวคราว
ไดร้ะหวา่งเทอม ทัง้น้ีขอให้ทา่นผูป้กครองทราบวา่ กระทรวงศกึษาธิการระบุให้นักเรียนตอ้งเขา้เรียนอยา่งน้อย 80% เพ่ือ
ท่ีจะสามารถเรียนตอ่ในระดับชัน้ปีตอ่ไปได ้สาํหรับนักเรียนท่ีมีทักษะทางวชิาการลา่ชา้กวา่นักเรียนคนอ่ืนอาจจะไม่
สามารถเล่ือนระดับชัน้ปีได ้หรืออาจจะตอ้งลงเรียน ESL หรือตอ้งเขา้เรียนโครงการสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆเพิม่เติม
โดยจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม

● คา่เลา่เรียน 10% จะถูกเรียกเกบ็เป็นคา่ธรรมเนียมในการถอนสถานะช่ัวคราวและคา่จองสทิธ์ิการเรียน และคา่
เลา่เรียนอีก 90% จะถูกเกบ็เป็นเครดิตสาํหรับเทอมถัดไป

● คา่เลา่เรียนในชว่งการเขา้เรียนระหวา่งเทอมจะถูกเรียกเกบ็ตามสัดสว่น โดยมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมอีก 25%
● ในอีกทางหน่ึง ผูป้กครองสามารถเลือกชาํระคา่แรกเขา้ซ่ึงไมส่ามารถคืนเงนิได ้จาํนวน 150,000 บาท สาํหรับการ

ลงทะเบียนใหมอี่กรอบ ทัง้น้ีข้ึนอยูกั่บจาํนวนท่ีนักเรียนท่ียังคงวา่งอยู่



19. การคืนเงิน

ทางโรงเรียนจะคืนเฉพาะค่าเล่าเรียนภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี ยกเว้นแต่การตัดสินใจของคณะกรรมการ
โรงเรียน

1. ไมส่ามารถขอคืนเงนิคา่เลา่เรียนไดใ้นกรณีท่ีเกิดจากการขาดเรียน ลาป่วย พักร้อน และในสถานการณ์อ่ืนๆข้ึนอยูกั่บ
การตัดสนิใจของทางโรงเรียน

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆจะไมส่ามารถขอคืนไดเ้ม่ือนักเรียนได้เขา้เรียนเรียบร้อยแลว้
3. จะมีการคืนคา่เลา่เรียน ในกรณีท่ีนักเรียนถูกให้ออกจากโรงเรียน โดยจะมีการคาํนวณตามระยะเวลาและจาํนวนวัน

ท่ีนักเรียนไดเ้ขา้เรียนในระหวา่งเทอมนัน้
4. โรงเรียนจะเป็นผูพิ้จารณาในการคืนเงนิเป็นกรณีพิเศษ เชน่ มีการเจบ็ป่วยเร้ือรังเป็นระยะเวลานาน การยา้ยถิน่ท่ีอยู่

อาศัยไปทาํงานท่ีประเทศอ่ืน ซ่ึงกรณีเหลา่น้ีจะตอ้งมีการเขียนคาํร้องถึงเบอร์ซาร์เป็นลายลักษณ์อักษร
5. โรงเรียนจะคืนคา่เลา่เรียนท่ีจา่ยไวล้ว่งหน้าตามเง่ือนไขดา้นลา่งน้ีเทา่นัน้ เวน้แตจ่ะมีเง่ือนไขเพิม่เติม เชน่ สว่นลดคา่

เรียน
a. การแจง้ลาออกลว่งหน้ามากกวา่ 6 เดือน : คืนเงนิสด 100%
b. การแจง้ลาออกลว่งหน้า 3-6 เดือน: คืนเงนิสด 75% และคืนเป็นเครดิต 25% สาํหรับการเรียนวันเสาร์ หรือ

การเขา้คา่ยวันหยุดตามเทศกาล
c. การแจง้ลาออกลว่งหน้า 1-3เดือน: คืนเงนิสด 50% และคืนเป็นเครดิต 50% สาํหรับการเรียนวันเสาร์ หรือ

การเขา้คา่ยวันหยุดตามเทศกาล
d. การแจง้ลาออกลว่งหน้าน้อยกวา่ 1 เดือน: คืนเป็นเครดิต 100% สาํหรับการเรียนวันเสาร์ หรือการเขา้คา่ย

วันหยุดตามเทศกาล

20. ข้อจาํกัดความรับผิดชอบ

ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาเรียกเก็บเงินตามความเหมาะสม หากไม่มีการชําระเงินตามนโยบาย
ข้างต้น


