
นโยบายค่าเล่าเรยีน ค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม และการคืนเงิน
ประจําป�การศึกษา 2565-66

ผู้รบัผิดชอบ: ผู้บรหิาร ครูใหญ่ และหัวหน้าแผนกการเงิน

วันที�นโยบายได้รบัการอนุมัติ: 2  กรกฎาคม 2565

วันที�จะทบทวนนโยบาย: มีนาคม 2566

1. ข้อตกลง

โรงเรยีนนานาชาติเด่นหล้า บรติิช ได้กําหนดข้อตกลงด้านการเงินและงบประมาณไว้อย่างชัดเจน เพื�อ
สนับสนุนให้นักเรยีนได้รบัการศึกษาและมีสวัสดิภาพที�ดีที�สุด ผ่านความรว่มมือเกี�ยวกับด้านการเงิน
ระหว่างโรงเรยีนและผู้ปกครอง ลายเซ็นต์ของท่านผู้ปกครองที�ได้ลงนามไว้ในแบบฟอรม์ตอบรบัเข้าเรยีน
จากทางแผนกแอดมิชชั�นบ่งชี�ว่าผู้ปกครองเข้าใจนโยบายและยอมรบัในภาระผูกพัน ข้อกําหนด และ
เงื�อนไขต่างๆ

2. การชําระเงิน

การชําระค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมทั�งหมดจะต้องทําผ่านแผนกการเงิน ท่านสามารถติดต่อแผนก
การเงินด้วยตนเองได้ที�โรงเรยีนในช่วงวันเวลาทําการหรอืผ่านทางอีเมล finance@dbsbangkok.ac.th
โดยท่านสามารถชําระค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมแบบรายป�ได้ก่อนวันกําหนดชําระค่าเทอมของเทอมที�
1 หรอืแบ่งจ่ายเป�นรายเทอม โดยท่านสามารถชําระได้ก่อนวันกําหนดชําระของแต่ละเทอม หากท่านชําระ
ค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมเต็มจํานวนแบบรายป�ก่อนวันที�กําหนดชําระในเทอม 1 ท่านจะได้รบัส่วนลด
2%

สําหรบัการสํารองที�เรยีนของนักเรยีนจะขึ�นอยู่กับการชําระค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียม หากท่านชําระ
เงินไม่ครบภายในวันที�กําหนด ท่านอาจเสียสิทธิ�ในการสํารองที�ให้นักเรยีน

ค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมสําหรบันักเรยีนที�เริ�มเรยีนหลังจากเป�ดเทอมไปแล้ว อัตราค่าธรรมเนียมจะ
ถูกคิดตามจํานวนวันที�เหลืออยู่ในเทอมนั�นๆ
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3. ช่องทางการชําระเงิน

ช่องทางการชําระเงินมีดังนี�

● ชําระด้วยบัตรเครดิต ท่านสามารถแจ้งชําระเงินกับเจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงินได้ทันที โดยการชําระ
ด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอยู่ที� 1-3%  เพิ�มขึ�นจากยอดของใบแจ้งชําระค่า
เล่าเรยีนและค่าธรรมเนียม

● ชําระด้วยบัตรเครดิต Citibank ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเพิ�มเติม ในกรณีที�เป�นการชําระ
เต็มจํานวนที�ชําระก่อนหรอืภายในวันที� 31 มีนาคม 2566

● เช็ค
o ให้ระบุผู้รบัเงินว่า Denla British International School โรงเรยีนยินดีรบัเช็คจาก

บุคคลที� 3 ที�ทําธุรกรรมแทนผู้ปกครองและนักเรยีน ทั�งนี�ผู้ปกครองจะต้องเป�นผู้
รบัผิดชอบในการชําระค่าใช้จ่ายก่อนวันที�กําหนด

o โรงเรยีนจะไม่รบัเช็คที�สั�งจ่ายล่วงหน้า
● ชําระเงินตามใบแจ้งหนี�กับธนาคารโดยตรง
● การโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เข้าบัญชีโรงเรยีนนานาชาติเด่นหล้า บรติิช เลขที�บัญชี

040-0-31628-5

**สําหรบัการฝากเงินโดยตรงหรอืโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จะต้องแนบหลักฐานการชําระเงินให้กับ
แผนกการเงินโดยตรงหรอืส่งหลักฐานผ่านทางอีเมล finance@dbsbangkok.ac.th พรอ้มกับระบุชื�อ
นักเรยีนและรหัสประจําตัวนักเรยีน

4. กําหนดการชําระเงิน

ใบแจ้งชําระเงินในแต่ละเทอม และวันที�กําหนดการชําระเงิน จะส่งออกให้ท่านรบัทราบในวันดังต่อไปนี�

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 1 ป�การศึกษา 2565/66: ใบแจ้งหนี�จะส่งออกในวันที� 2 มิถุนายน 2565
กรุณาชําระเงินภายในวันที� 24 กรกฏาคม 2565 ก่อนนักเรยีนเริ�มเข้าเรยีน หรอืนักเรยีนใหม่ที�ลง
ทะเบียนก่อน 31 พฤษภาคม 2565

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 2 ป�การศึกษา 2565/66: ใบแจ้งหนี�จะส่งออกในวันที� 9 พฤศจิกายน
2565 กรุณาชําระเงินภายในวันที� 9 ธนัวาคม 2565

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 3 ป�การศึกษา 2565/66: ใบแจ้งหนี�จะส่งออกในวันที� 24 กุมภาพันธ์
2566 กรุณาชําระเงินภายในวันที� 24 มีนาคม 2566

การชําระค่าใช้จ่ายของเทอม 1 ป�การศึกษา 2566/67: ใบแจ้งหนี�จะส่งออกในวันที� 16 พฤษภาคม
2566 กรุณาชําระเงินภายในวันที� 16 มิถุนายน 2566

สําหรบักรณีที�ท่านตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาหลังจากที�ทางโรงเรยีนได้ออกใบแจ้งชําระเงินทั�งหมด
เรยีบรอ้ยแล้ว โรงเรยีนจะออกใบแจ้งหนี�ให้ท่านทันที โดยท่านจะต้องชําระเงินภายใน 14 วัน หรอืก่อน
เริ�มเรยีน
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ค่าเรยีนวิชาภาษาอังกฤษที�เป�นภาษาที�สอง (ESL) หรอืค่าสนับสนุนทางการเรยีนรูเ้พิ�มเติม (Learning
Support)  โรงเรยีนจะแจ้งการชําระเงินให้ท่านในทุกๆกลางเทอม โดยราคาขึ�นอยู่กับชั�วโมงที�เรยีน ขอ
ความกรุณาให้ท่านชําระเงินดังกล่าวนี�ทันทีที�ได้รบัใบแจ้งหนี�

ค่าธรรมเนียมของโปรแกรมการเรยีนและบรกิารอื�นๆ โรงเรยีนจะออกใบแจ้งหนี�ให้และกําหนดการ
ชําระเงินนั�นจะตรงกับช่วงเวลาที�ลงทะเบียนเรยีน

5. ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่ามัดจําหลังได้รบัการตอบรบั

รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื�อนไข จํานวนเงิน กําหนดการชําระเงิน

ค่าสมัคร ไม่รวมอยู่ในค่าเทอม

ไม่สามารถคืนเงินได้

สําหรบันักเรยีนใหม่เท่านั�น

5,000 บาท ชําระทันทีในวันที�สมัคร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่รวมอยู่ในค่าเทอม

ไม่สามารถคืนเงินได้

สําหรบันักเรยีนใหม่เท่านั�น

150,000 บาท ชําระได้ในวันที�มายื�นใบ
ตอบรบัเข้าเป�นนักเรยีน
ซึ�งได้เซ็นต์ตอบรบัแล้ว

ค่ามัดจําหลังได้รบัการ
ตอบรบั

ไม่รวมอยู่ในค่าเทอม

รบัเงินคืนเต็มจํานวนเฉพาะ
เมื�อนักเรยีนลาออกและไม่มี
ยอดค้างชําระเท่านั�น

สําหรบันักเรยีนใหม่เท่านั�น

60,000 บาท ชําระพรอ้มค่าเทอม
เทอมแรก



6. ค่าเล่าเรยีนของป�การศึกษา 2564/65 (เงินสกุลไทยบาท)

ชั�นเรยีน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 รวม

Pre EY 211,000 142,000 120,861 473,861

EY1 234,000 158,000 135,123 527,123

EY2 268,000 181,000 154,269 603,269

Year 1 – Year 5 319,000 215,000 183,383 717,383

Year 6 – Year 8 351,000 237,000 201,734 789,734

Year 9 – Year 11 374,000 252,000 215,096 841,096

Year 12 397,000 268,000 228,314 893,314

Year 13
(เป�ดเรยีนสงิหาคม
2566)

397,000 268,000 228,314 893,314



7.    ขั�นตอนการลงทะเบียนสําหรบัป�การศึกษา 2565/66

รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื�อนไข จํานวนเงิน กําหนดการชําระเงิน

ขั�นตอนการลง
ทะเบียนสําหรบั

ป�การศึกษา
2565/66

ยื�นเอกสารการลงทะเบียน วันศุกรท์ี� 20
พฤษภาคม 2565
สําหรบัป�การศึกษา
2565/66

การชําระค่าเล่าเรยีนเทอม 1

สําหรบันักเรยีนป�จจุบันเท่านั�น

ผู้ปกครองจะได้รบัใบแจ้งหนี�
สําหรบัการชําระค่าเล่าเรยีนและ
ค่าธรรมเนียมเทอม 1 ภายในวันที�
2 มิถุนายน 2565 หลังจากที�
โรงเรยีนได้รบัแบบฟอรม์การลง
ทะเบียนเป�นที�เรยีบรอ้ยแล้ว

ตามใบแจ้งหนี� วันศุกรท์ี� 24 มิถุนายน
2565

8. การชําระค่าเล่าเรยีนล่าช้า
จะมีการเรยีกเก็บดอกเบี�ยเป�นรายวันตามจํานวนค่าเล่าเรยีนที�ค้างชําระ โดยอัตราดอกเบี�ยจะอยู่ที� 1.5%
ต่อเดือน ซึ�งจะถูกคํานวนออกมาเป�นจํานวนรายวัน ผู้ปกครองจะต้องเป�นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทั�งหมด
ทั�งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายต่างๆที�ดําเนินการ
โดยทางโรงเรยีนในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที�ค้างชําระ

9. การเรยีนภาษาอังกฤษเป�นภาษาที�สอง (ESL)

โรงเรยีนจัดโปรแกรม ESL ทั�งในรูปแบบของการเรยีนปรบัพื�นฐานและการเรยีนแบบเรง่รดั เพื�อสนับสนุน
นักเรยีนที�ได้รบัการประเมินระหว่างการสมัครรบัเข้าเรยีนหรอืระหว่างการเรยีนในชั�นเรยีน ว่าพวกเขาต้อง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ�มเติม ค่าธรรมเนียมสําหรบัโปรแกรม ESL จะแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับความ
เข้มข้นของโปรแกรมและจํานวนบทเรยีนต่อสัปดาห์ที�นักเรยีนต้องเรยีนเพื�อพัฒนาความสามารถทางภาษา
อังกฤษ หากบุตรหลานของท่านได้รบัการระบุว่า การเรยีนภาษาอังกฤษเพิ�มเติมเป�นสิ�งจําเป�น หัวหน้า
หลักสูตร ESL จะเป�นผู้แจ้งผู้ปกครองเกียวกับโปรแกรมการเรยีนดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย



10. โปรแกรมสนับสนุนการเรยีนรู้

ในระหว่างกระบวนการรบัสมัครเข้าเรยีนจากแผนกแอดมิชชั�น หรอืการเรยีนการสอนในห้อง นักเรยีนบาง
คนอาจจะได้รบัการประเมินว่าพวกเขาควรได้รบัความช่วยเหลือด้านการเรยีนรูเ้พิ�มเติม ซึ�งผู้เชี�ยวชาญ
ด้านการสนับสนุนการเรยีนรูจ้ะประเมินนักเรยีนกลุ่มนี�เป�นเวลา 6 สัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากพบว่า
นักเรยีนต้องได้รบัการช่วยเหลือด้านการเรยีนรูเ้พิ�มเติมและได้พูดคุยกับผู้ปกครองในเรื�องนี�แล้ว จะมี
ค่าธรรมเนียม ซึ�งระบุไว้ในหัวข้อ 16

11. คุณครูประกบนักเรยีนแบบตัวต่อตัว

หากระหว่างกระบวนการรบัสมัครเข้าเรยีนจากแผนกแอดมิชชัน หรอืระหว่างที�นักเรยีนเข้าเรยีนแล้วและ
ได้รบัการระบุว่านักเรยีนควรได้รบัการเรยีนการสอนโดยมีครูประกบแบบตัวต่อตัว ทางโรงเรยีนจะหารอื
กับผู้ปกครองถึงแนวทางการดําเนินการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

12. เรยีนเสรมิวิชาดนตรี

โรงเรยีนมีจัดเรยีนเสรมิวิชาดนตรใีห้แก่กลุ่มนักเรยีนที�สนใจ โดยจัดเรยีนแบบกลุ่มเล็กและแบบเรยีนเดี�ยว
การเรยีนการสอนจัดทําโดยครูของดีบีเอสและโดยนักดนตรมีืออาชีพ เพื�อให้นักเรยีนได้พัฒนาความ
สามารถทางด้านดนตร ีไม่ว่าจะเป�นกีตาร ์เครื�องดนตรแีบบสาย เป�า และเครื�องดนตรตีีประกอบจังหวะ
สามารถดูรายละเอียดค่าเล่าเรยีนได้ในหัวข้อที� 16

13. กิจกรรมอื�นๆและกิจกรรมนอกหลักสูตร

การทัศนศึกษา การท่องเที�ยว การเข้าค่ายในช่วงเทศกาล กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ และกิจกรรมนอก
และในหลักสูตรต่างๆ เป�นกิจกรรมทางเลือกที�จัดสรรโดยโรงเรยีน ค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมจะขึ�นอยู่
กับประเภทและลักษณะของกิจกรรม การเดินทาง หรอืหลักสูตรต่างๆ

14. ค่าเครื�องแบบนักเรยีน

เครื�องแบบนักเรยีนของโรงเรยีนทั�งหมดจะต้องซื�อจาก DBS School Shop เท่านั�น ซึ�งสินค้าบางรายการ
เป�นเครื�องแบบบังคับและสินค้าบางรายการเป�นสินค้าทางเลือก สําหรบัข้อมูลเพิ�มเติมและราคาของสินค้า
ทั�งหมด สามารถสอบถามได้ที� finance@dbsbangkok.ac.th

15. อัตราค่ารถโดยสารรถโรงเรยีน

DBS มีการจัดรถโรงเรยีนสําหรบันักเรยีน โดยมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม สําหรบัรายละเอียดและ
อัตราค่าโดยสาร สามารถติดต่อได้ที�แผนกการเงิน

mailto:finance@dbsbangkok.ac.th


16. ตารางสรุปค่าธรรมเนียมสําหรบักิจกรรมเสรมิ

รายการ ราคา

ซัมเมอร ์สคูล อัตราค่าธรรมเนียมจะขึ�นอยู่กับประเภท รูปแบบ และ
ระยะเวลาของหลักสูตร

การเรยีนเสรมิภาษาอังกฤษเป�น
ภาษาที�สอง (ESL)

อัตราค่าธรรมเนียมขึ�นอยู่กับประเภทของหลักสูตร ESL ที�
เหมาะสมกับนักเรยีน

หลักสูตร Withdrawal ESL ราคา 1,000 บาท ต่อชั�วโมง

หลักสูตร Intensive ESL ราคา 1,400 บาท ต่อชั�วโมง

โปรแกรมสนับสนุนการเรยีนรู้ การประเมินนักเรยีนเป�นเวลา 4 สัปดาห์ -ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการเรยีนรู ้ราคา 750 บาท
ต่อชั�วโมง

คุณครูประกบนักเรยีนแบบตัวต่อตัว จะสามารถกําหนดได้ตามความจําเป�น

การเรยีนเสรมิวิชาดนตรี

ค่าเรยีนสําหรบักลุ่มย่อย (จํานวนสูงสุด 4 คน ต่อกลุ่ม)

3,500 บาทต่อคน ต่อเทอม

(7,500 บาทต่อป�การศึกษา กลุ่มหนึ�งไม่เกิน 4 คน)

ค่าเรยีนสําหรบัการเรยีนเดี�ยว

22,500 บาทต่อป�การศึกษา

10 บทเรยีนต่อเทอม



การออกนอกสถานที� ทัศนศึกษา ค่าเล่าเรยีนจะแตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับประเภทและ
รูปแบบของการทัศนศึกษานอกสถานที�

กิจกรรมส่งเสรมิหลักสูตรพิเศษ
(ASAs)

ค่าเล่าเรยีนจะแตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรม

แคมป�กิจกรรมตามเทศกาลต่าง
หรอืการเดินทางไปต่างประเทศ

ค่าเล่าเรยีนจะแตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์

ค่าเล่าเรยีนจะแตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรม

การทดสอบ IGCSE และ A level ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับระดับและคณะ
กรรมการค่าธรรมเนียมครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสอบนี�
จ่ายให้กับคณะกรรมการสอบ ตลอดจนค่าส่งเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

17. กรณีที�ทรพัย์สินของโรงเรยีนเกิดความเสียหายและสูญหาย

ผู้ปกครองจะต้องเป�นผู้รบัผิดชอบกรณีที�ทรพัย์สินของโรงเรยีนเกิดความเสียหายหรอืสูญหาย ทั�งหนังสือ
เรยีนหรอือุปกรณ์การเรยีนที�ยืมมา อันเป�นผลจากการกระทําโดยประมาทเลินเล่อทั�งตั�งใจและไม่ตั�งใจของ
ผู้ปกครองหรอืนักเรยีนเอง โดยค่าเสียหายทั�งหมดจะขึ�นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงเรยีน ผู้ปกครองจะถูก
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม นอกเหนือจากค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ�งค่าเสียหายทั�งหมดจะถูกหัก
จากเงินมัดจําที�ทางโรงเรยีนจะคืนให้กับนักเรยีนเมื�อนักเรยีนได้สิ�นสุดสถานภาพของการเป�นนักเรยีน

18. การลาพักการศึกษาชั�วคราว / การลาออก

นโยบายของทางโรงเรยีนได้ระบุว่า ผู้ปกครองต้องแจ้งการลาพักการศึกษาหรอืลาออกของนักเรยีน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เทอมเป�นลายลักษณ์อักษรและยื�นแบบฟอรม์การลาออกที�เซ็นต์รบัรองแล้วก่อนการ
เป�ดเทอม หากท่านไม่ได้มีการแจ้งลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เทอม ท่านจะเสียค่าปรบัจํานวน 60,000
บาท โดยใบแจ้งค่าปรบัจะออกทันทีที�ท่านได้ยื�นใบลาออก



การลาพักการศึกษาชั�วคราว: การอนุมัติขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของครูใหญ่ โดยที�นักเรยีนสามารถลาพัก
การศึกษาชั�วคราวได้ระหว่างเทอม ทั�งนี�ขอให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า กระทรวงศึกษาธกิารระบุให้นักเรยีน
ต้องเข้าเรยีนอย่างน้อย 80% เพื�อที�จะสามารถเรยีนต่อในระดับชั�นป�ต่อไปได้ สําหรบันักเรยีนที�มีทักษะ
ทางวิชาการล่าช้ากว่านักเรยีนคนอื�นอาจจะไม่สามารถเลื�อนระดับชั�นป�ได้ หรอือาจจะต้องลงเรยีน ESL
หรอืต้องเข้าเรยีนโครงการสนับสนุนการเรยีนรูอื้�นๆเพิ�มเติม โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม

● ค่าเล่าเรยีน 10% จะถูกเรยีกเก็บเป�นค่าธรรมเนียมในการถอนสถานะชั�วคราวและค่าจองสิทธิ�การ
เรยีน และค่าเล่าเรยีนอีก 90% จะถูกเก็บเป�นเครดิตสําหรบัเทอมถัดไป

● ค่าเล่าเรยีนในช่วงการเข้าเรยีนระหว่างเทอมจะถูกเรยีกเก็บตามสัดส่วน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมอีก
25%

● ในอีกทางหนึ�ง ผู้ปกครองสามารถเลือกชําระค่าแรกเข้าซึ�งไม่สามารถคืนเงินได้ จํานวน 150,000
บาท สําหรบัการลงทะเบียนใหม่อีกรอบ ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับจํานวนที�นักเรยีนที�ยังคงว่างอยู่

19. การคืนเงิน

ทางโรงเรยีนจะคืนเฉพาะค่าเล่าเรยีนภายใต้เงื�อนไขดังต่อไปนี� ยกเว้นแต่การตัดสินใจของคณะกรรมการ
โรงเรยีน

1. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าเล่าเรยีนได้ในกรณีที�เกิดจากการขาดเรยีน ลาป�วย พักรอ้น และใน
สถานการณ์อื�นๆขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของทางโรงเรยีน

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆจะไม่สามารถขอคืนได้เมื�อนักเรยีนได้เข้าเรยีนเรยีบรอ้ยแล้ว
3. จะมีการคืนค่าเล่าเรยีน ในกรณีที�นักเรยีนถูกให้ออกจากโรงเรยีน โดยจะมีการคํานวณตามระยะเวลา

และจํานวนวันที�นักเรยีนได้เข้าเรยีนในระหว่างเทอมนั�น
4. โรงเรยีนจะเป�นผู้พิจารณาในการคืนเงินเป�นกรณีพิเศษ เช่น มีการเจ็บป�วยเรื�อรงัเป�นระยะเวลานาน

การย้ายถิ�นที�อยู่อาศัยไปทํางานที�ประเทศอื�น ซึ�งกรณีเหล่านี�จะต้องมีการเขียนคํารอ้งถึงเบอรซ์ารเ์ป�น
ลายลักษณ์อักษร

5. โรงเรยีนจะคืนค่าเล่าเรยีนที�จ่ายไว้ล่วงหน้าตามเงื�อนไขด้านล่างนี�เท่านั�น เว้นแต่จะมีเงื�อนไขเพิ�มเติม
เช่น ส่วนลดค่าเรยีน

a. การแจ้งลาออกล่วงหน้ามากกว่า 6 เดือน : คืนเงินสด 100%
b. การแจ้งลาออกล่วงหน้า 3-6 เดือน: คืนเงินสด 75% และคืนเป�นเครดิต 25% สําหรบัการ

เรยีนวันเสาร ์หรอืการเข้าค่ายวันหยุดตามเทศกาล
c. การแจ้งลาออกล่วงหน้า 1-3เดือน: คืนเงินสด 50% และคืนเป�นเครดิต 50% สําหรบัการเรยีน

วันเสาร ์หรอืการเข้าค่ายวันหยุดตามเทศกาล
d. การแจ้งลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 1 เดือน: คืนเป�นเครดิต 100% สําหรบัการเรยีนวันเสาร ์หรอื

การเข้าค่ายวันหยุดตามเทศกาล

20. ข้อจํากัดความรบัผิดชอบ

ทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิ�ในการพิจารณาเรยีกเก็บเงินตามความเหมาะสม หากไม่มีการชําระเงินตาม
นโยบายข้างต้น


