ระเบียบการรับสมัครนักเรยนใหม่
2561-2562

ระเบียบการรับสมัคร

*ตังแต่เกรด 1

เอกสารการสมัครเรยน:
นักเรยนสัญชาติไทย สัญชาติอืนๆ
❏ ใบสมัคร
❏ ใบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรยน
❏ รายงานผลการเรยนล่าสุด 2-3 ปจากโรงเรยนเดิม (ภาษาอังกฤษและมีตรารับรอง)
❏ หากนักเรยนมีความประสงค์เข้าศึกษาในชันประถมศึกษาปที 1 – มัธยมศึกษาปที 6 จะต้อง
แสดงผลการเรยนล่าสุด 3 ปจากโรงเรยนเดิม
❏ ใบรับรองแพทย์และรายงานผลการฉีดวัคซีน (ภาษาอังกฤษหรอภาษาไทย)
❏ รูปถ่ายขนาด 1*1 นิว จํานวน 4 รูป
❏ ข้อมูลรายละเอียดทางด้านอารมณ์และพัฒนาการเรยนรู้อืนๆทีทางบุตรหลานของท่านต้องได้รับการดูแล
เพิมเติม อาทิ
❏ สําเนารายงานผลการวนิจฉัยทังหมด, แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรอ แผนการส่งเสรม
พัฒนาการเรยนรู้
❏ ข้อมูลทางการแพทย์ทีเกียวกับการเรยนรู้ของเด็ก
❏ ผลการรักษาเกียวกับพัฒนาการด้านการพูดและการสนับสนุนการรักษาในด้านอืนๆ
❏ คําแนะนําจากผู้เชียวชาญเฉพาะด้านสําหรับการช่วยเหลือในอนาคต
นักเรยนสัญชาติไทย
❏ สําเนาใบสูติบัตรของนักเรยน
❏ สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา และของ
นักเรยน
❏ สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา และ
ของนักเรยน(ถ้ามี)

นักเรยนสัญชาติอืนๆ
❏ หนังสือเดินทางของนักเรยน
❏ สําเนาใบสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
❏ ใบอนุญาตเข้าประเทศ (Non-immigrant Visa)
ของนักเรยนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับ
ตังแต่วันขึนทะเบียนเปนนักเรยนใหม่
❏ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตเข้าประเทศ
ของบิดา-มารดา หรอผู้ปกครอง
❏ หนังสือมอบอํานาจ (Authorized
Letter)
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การทดสอบและการสอบสัมภาษณ์

1. ผู้สมัครเกรด 1 ขึนไปจะได้รับการจัดตารางวันและเวลาในการสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์
2. ผู้ปกครองเข้าร่วมการสัมภาษณ์

3. การทดสอบวัดความรู้นักเรยนในระดับชันประถมศึกษาปที 1 - มัธยมศึกษาปที 6 จะมีการทดสอบทักษะ
ในวชาคณิตศาสตร์ (ยกเว้นชันประถมศึกษาปที 1), ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย
การพิจารณาคัดเลือก

หลังจากฝายวัดประเมินผลนักเรยนและครูใหญ่ ได้รับรองผลการสอบต่างๆแล้ว โรงเรยนจะแจ้งผลการ
สอบเปนลายลักษณ์อักษรให้ผู้ปกครองทราบ
ระยะเวลาการรับสมัคร
1. โรงเรยนเปดรับสมัครนักเรยนตังแต่ระดับชันเตรยมอนุบาลถึงระดับชันมัธยมศึกษาปที 2 ตลอดปการ
ศึกษา หากจํานวนนักเรยนในแต่ละระดับชันยังไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด
2. ทางโรงเรยนเปดรับสมัครนักเรยนชันมัธยมศึกษาปที 3-6 ตลอดปการศึกษา อย่างไรก็ตามนักเรยนใน
ระดับชันมัธยมศึกษาชันปที 3-6 จะต้องเก็บหน่วยกิตในการเรยนของแต่ละปการศึกษาให้ครบตาม
หลักสูตรของโรงเรยนทีกําหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากทีเดิมมาแต่นักเรยนยังคงต้อง
เรมเรยนภายใน15 วันของการเรมต้นภาคการศึกษานัน
3. ผู้สมัครสอบควรสมัครสอบล่วงหน้าก่อนเปดปการศึกษาต่อไปเพือสํารองทีนังไว้
นโยบายการยกเลิกสถานะนักเรยนใหม่
สําหรับนักเรยนทีได้รับการตอบรับเพือเข้าศึกษาทีโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน จะต้องทําการลงทะเบียน
ภายใน 15 วันนับตังแต่วันทีได้รับจดหมายตอบรับ เพือเปนการรับรองสถานะการเปนนักเรยนของโรงเรยน
เนืองจากทางโรงเรยนจํากัดจํานวนนักเรยนในแต่ละระดับชันเรยน สําหรับนักเรยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรยนส่งเสรมให้นักเรยนใหม่เรมเข้าเรยนภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษา
การสํารองทีสําหรับนักเรยนทีรอการตอบรับเพือเข้าเรยน
ทางฝายทะเบียนจะเปนผู้จัดลําดับนักเรยนเข้าชันเรยน โดยการจัดลําดับของนักเรยนนันจะยึดตามวันที
นักเรยนสมัครสอบและทําการสอบสัมภาษณ์เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หากมีทีว่างในระดับชันทีสมัครไว้ทาง
ฝายทะเบียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครองเพือยืนยันความประสงค์ในการเข้าเรยน หากทางผู้ปกครองยืนยันสิทธิให้
นักเรยนเข้าศึกษาจะต้องชําระค่าเล่าเรยนให้กับทางโรงเรยนภายใน 5 วัน เพือยืนยันสิทธิในการเปนนักเรยนให้
สมบูรณ์
การจัดแบ่งชันเรยน
1. ทางโรงเรยนขอสงวนสิทธิในการกําหนดระดับชันของนักเรยนใหม่ให้เหมาะสม โดยการใช้ผลการสอบ
สัมภาษณ์ ผลการเรยนในปทีผ่านมาเพือประกอบการพิจารณา
2. การจัดแบ่งระดับชันเรยนจะถูกพิจารณาโดยฝายวัดประเมินผลนักเรยน และครูใหญ่
3. การจัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรยนขึนอยู่กับผลสอบ นักเรยนอาจต้องเข้าเรยนในโปรแกรม EAL
4. การจัดแบ่งชันเรยนภาษาจีนและภาษาไทย จะขึนอยู่กับผลการสอบสัมภาษณ์และหรอผลการสอบวัด
ความรู้ ซึงจะพิจารณาแบ่งระดับโดยภาควชาภาษาจีนและภาควชาภาษาไทยเท่านัน
เกณฑ์อายุ และช่วงวันเกิดทีเปดรับ
1. สําหรับนักเรยนทีมีอายุเกิน 1 ป ขึนไปจากเกณฑ์ทีกําหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในการเข้าเรยน
2. รายละเอียดเกณฑ์อายุทีเปดรับในแต่ละระดับชันมีดังต่อไปนี
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อายุ

ตารางระดับชันและช่วงอายุทีเปดรับ ปการศึกษา 2561-2562
ระดับชัน

เตรยมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที 1
ประถมศึกษาปที 2
ประถมศึกษาปที 3
ประถมศึกษาปที 4
ประถมศึกษาปที 5
ประถมศึกษาปที 6
มัธยมศึกษาปที 1
มัธยมศึกษาปที 2
มัธยมศึกษาปที 3
มัธยมศึกษาปที 4
มัธยมศึกษาปที 5
มัธยมศึกษาปที 6

2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+
15+
16+
17+

ช่วงวันเกิด

เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2559
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2558
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2557
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2556
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2555
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2554
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2553
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2552
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2551
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2550
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2549
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2548
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2547
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2546
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2545
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2544

หมายเหตุ การเข้าเรยนในหลักสูตรทีสูงกว่าทีเกณฑ์ทีกําหนดไว้ จะต้องได้รับการรับรองจากทางครูใหญ่เท่านัน

ระเบียบในการสมัครสอบรอบทีสอง
1. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์กับโรงเรยนได้อีกครังหลังผ่านไป 3 เดือนนับจากวันที
ยืนใบสมัครครังล่าสุด
2. ผู้สมัครจะต้องชําระค่าสมัครทุกครังทีทําการสมัครกับทางโรงเรยน

รายละเอียดค่าเล่าเรยน ปการศึกษา 2561-2562

รายการ

เตรยม
อนุบาลอนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถม
ศึกษา
1-2

ประถม
ศึกษา
3-5

ประถม
ศึกษา
6

มัธยม
ศึกษา
1-3

มัธยม
ศึกษา
4-5

มัธยม
ศึกษา
6

ค่าสมัคร

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

(ไม่สามารถเรยกคืนเงิน
ได้)

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ค่าสนับสนุนกิจการ
โรงเรยน

2561-

2561-

2561-

2561-

2561-

2561-

2561-

2561-

(ได้คืนเมือจบการศึกษา
หรอลาออก)

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ค่าเล่าเรยนภาคเรยนที 1

160,166

160,166

181,733

184,872

197,397

197,399

208,291

212,249

รวมค่าใช้จ่ายสําหรับ
นักเรยนใหม่

165,166

265,166

286,733

289,872

302,397

302,399

313,291

317,249

ค่าเล่าเรยนภาคเรยนที 2

149,813

149,813

160,611

162,642

175,167

175,321

186,213

186,213

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

3

*หมายเหตุ:
●

ค่าเล่าเรยนจะปรับขึนร้อยละ 5 ในปการศึกษา 2562-2563 ตามการพิจารณาของผู้บรหารและกระทรวงศึกษาธิการ

●

นักเรยนทุกคนได้รับประกันอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด 60,000 บ
 าทต่อครัง และในกรณีเสียชีวตจากอุบัติเหตุในวงเงิน 650,000 บาท

●

นักเรยนในชันเตรยมอ.-อ.3 ทางโรงเรยนจัดเตรยมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สําหรับนักเรยนในชัน ป.1-ป.2 ได้รับอาหารกลางวัน

●

นักเรยนใหม่ทีลงทะเบียนเรยนในภาคการศึกษาทีสอง ชําระค่าเล่าเรยนเฉกเช่นการลงทะเบียนเข้าเรยนในภาคการศึกษาแรก

●

TCIS สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตารางค่าเล่าเรยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

●

ค่าเล่าเรยนปรับขึนทุกปการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
หลังจากระบุวันและเวลาในการสอบแล้ว ผู้สมัครหรอผู้ปกครองสามารถชําระค่าสมัครจํานวน 5,000
บาท ได้ทีฝายการเงินของโรงเรยน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ไม่สามารถเรยกคืนได้ )
นักเรยนทีเลือนชันขึนอนุบาล 3 หรอนักเรยนใหม่ทีเข้าเรยนชันอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปที 6 จะชําระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมนีชําระเพียงครังเดียวในการลงทะเบียนเรยนครังแรกเท่านัน
ค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยน (ได้คืนเมือจบการศึกษาหรอลาออก)
ค่าธรรมเนียม 100,000 บาทนีเพือการปรับปรุงพัฒนาสถานทีเรยน จะได้รับคืนภายใน 3 เดือน หลังจาก
นักเรยนจบการศึกษาหรอลาออกจากโรงเรยน
การเรยนภาคฤดูร้อน
สําหรับนักเรยนใหม่ต้องเข้าเรยนภาคฤดูร้อนเปนเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน
ค่าธรรมเนียมการเรยนเพิมเติมวชาภาษาอังกฤษ (EAL): 25,000 บาท
สําหรับนักเรยนทีมีผลประเมินด้านภาษาอังกฤษตํากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเรยนเพิมเติม มีค่าใช้จ่าย
25,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมนีจะเรยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเรยนในภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการเรยนเพิมเติมวชาภาษาจีน (CFB): 15,000 บาท
สําหรับนักเรยนทีมีผลประเมินด้านภาษาจีนตํากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเรยนเพิมเติม มีค่าใช้จ่าย
15,000 บาทต่อภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมนีจะเรยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเรยนในภาคปกติ
หมายเหตุ: เกียวกับค่าธรรมเนียมหลักสูตร EAL, CFB ข้างต้น
ค่าธรรมเนียม EAL, CFB สําหรับนักเรยนทีเข้าหลักสูตรในตอนต้นภาคการศึกษาจะเรยกเก็บรวมในค่า
เล่าเรยน ในกรณีทีนักเรยนเข้าหรอออกจากโปรแกรม ครูผู้สอนเปนผู้วัดผลการเรยนของนักเรยนว่ามีความ
จําเปนทีต้องเรยนต่อหรอสินสุดหลักสูตรโดยจะมีจดหมายแจ้งไปทางผู้ปกครอง เพือประกอบการตัดสินใจภายใน
14 วันแรกของการเรยนเรมต้นภาคการศึกษา ทางโรงเรยนจะคืนเงินค่าเล่าเรยนของหลักสูตรเหล่านีเฉพาะผู้ที
ออกจากโปรแกรมในช่วง 14 วันแรกเท่านัน กรณีทีนักเรยนออกจากโปรแกรมเหล่านีหลังจาก 14 วันแรกของ
ภาคการศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน
ค่าฝกอบรมนักศึกษาวชาทหาร (3,000 บาท ต่อปการศึกษา)
ค่าฝกอบรมนักศึกษาวชาทหารเรยกชําระต่อปการศึกษา สําหรับนักเรยนระดับชันมัธยมศึกษาปที 3-6
สัญชาติไทย ทีเลือกลงทะเบียนในหลักสูตร 3 ป ค่าธรรมเนียมนีไม่รวมชุดฝกซ้อมและค่าเล่าเรยน อุปกรณ์
ทางการเรยนอืนๆ ซึงต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีศูนย์ฝกอบรม
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กําหนดการชําระค่าเล่าเรยน
กําหนดการชําระค่าเล่าเรยนสําหรับนักเรยนในปจจุบันจะครบกําหนดชําระก่อนเรมเรยนในแต่ละปการ
ศึกษา ค่าเล่าเรยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับภาคการศึกษาแรกเรมต้นเดือนสิงหาคมและจะครบกําหนด
ชําระภายในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ค่าเล่าเรยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับภาคการ
ศึกษาทีสองเรมต้นเดือนมกราคมจะครบกําหนดชําระภายในสามสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน นักเรยนใหม่
ทีได้รับการตอบรับและประสงค์จะสมัครเรยนทีโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน ต้องชําระค่าเล่าเรยนเต็มจํานวนทีฝาย
บัญชีของโรงเรยนตามกําหนดเวลา การชําระเงินนีจะเปนการรับประกันว่านักเรยนจะสามารถเข้าศึกษาทีโรงเรยน
นานาชาติไทย-จีน ได้ รายละเอียดขันตอนและเอกสารการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมือทางโรงเรยนได้รับค่าเล่า
เรยนเต็มจํานวนแล้วเท่านัน
การชําระค่าเล่าเรยน

1. ชําระค่าเล่าเรยนด้วยสกุลเงินไทย
2. ช่องทางรับชําระเงิน
●
●
●
●

บัตรเครดิต (MasterCard, Visa and JCB) ค่าธรรมเนียม 1.5 %
แคชเชียร์เช็ค

ฝากเข้าบัญชีธนาคารโรงเรยน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรยน

หมายเหตุ

- โรงเรยนไม่รับชําระค่าเล่าเรยนโดยเช็คบุคคลหรอบรษัท
- ผู้ปกครองเปนผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรอแคชเชียร์เช็ค
- กรณีเช็คคืน (เงินในบัญชีของผู้จ่ายมีไม่เพียงพอกับจํานวนตัวเลขทีปรากฎอยู่บนเช็ค)
โรงเรยนจะคิดค่าบรการ 500 บาทต่อการสังจ่ายนัน

การชําระค่าเล่าเรยนล่าช้า
หากชําระค่าเล่าเรยนล่าช้ากว่าวันทีกําหนดไว้ ทางโรงเรยนจะคิดค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อสัปดาห์ โดย
คิดค่าธรรมเนียมหลังจากวันทีครบกําหนดชําระ
โปรดทราบว่าการลงทะเบียนและการชําระเงินค่าเล่าเรยนจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันเปดภาคการ
ศึกษา หากชําระไม่ครบตามทีกําหนดนักเรยนไม่สามารถเข้าชันเรยนได้
นักเรยนทีไม่กลับเข้าเรยนหรอกรณีไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ
นักเรยนทีแจ้งความประสงค์กลับเข้าเรยน แต่ไม่ลงทะเบียน และไม่มาโรงเรยนในเดือน สิงหาคม 2561
และ มกราคม 2562 ให้ถือว่าพ้นสภาพการเปนนักเรยนทันที และหากมีความประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาใหม่จะ
ต้องดําเนินการทุกอย่างเสมือนเปนนักเรยนใหม่
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นโยบายส่วนลดค่าเล่าเรยน (2561-2562)
ผู้ปกครองสามารถเลือกรูปแบบส่วนลดทีเหมาะสมกับท่านได้ด้วยตัวเอง นักเรยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยนประจําปการศึกษา 2561-2562
1. กลุ่มบรษัท
ผู้ปกครองของนักเรยนทีกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน หรอ ผู้ปกครองของนักเรยนใหม่ ทีทํางาน
ในบรษัทเดียวกันมีสิทธิได้รับส่วนลดดังกล่าว และนักเรยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับ
สิทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยนแต่ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ระยะเวลาการได้รับส่วนลด:
นักเรยนจะได้รับส่วนลดจนจบการศึกษาจากโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน โดยนักเรยนต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์
การได้รับส่วนลดทีโรงเรยนได้กําหนดไว้
เกณฑ์การได้รับส่วนลด: จํานวนนักเรยนทีขอส่วนลดต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี
● จํานวนนักเรยน 4-9 คน จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 20%
● จํานวนนักเรยน 10 คน หรอ มากกว่า 10 คนขึนไป จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 25%
● หากจํานวนนักเรยนลดลงจากทีได้ระบุไว้หลังจากทีโรงเรยนอนุมัติส่วนลดให้กับผู้ปกครองแล้วไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ส่วนลดดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที ในกรณีทีผู้ปกครองสามารถคงจํานวนนักเรยนไว้ตามเกณฑ์
ทีโรงเรยนกําหนดจึงสามารถรับสิทธิต่อได้
● ผู้ปกครองต้องยืนเอกสารให้กับโรงเรยนเพือคงสถานะการได้รับสิทธิก่อนสินเดือนมีนาคมของทุกป
เอกสารทีต้องเตรยม
● หนังสือจัดตังบรษัท โดยมีรายละเอียด เลขทีผู้เสียภาษี เลขทีจดทะเบียน ทีอยู่บรษัท และวัตถุประสงค์ใน
การจัดตังบรษัท เปนต้น
● งบการเงิน: โดยในปทีผ่านมาบรษัทดังกล่าวจะต้องมีรายได้ขันตํา 100 ล
 ้านบาท และแสดงเอกสารงบการ
เงินทีผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วให้กับทางโรงเรยน
● หนังสือรับรองการทํางาน โดยจะต้องทํางานอยู่ในบรษัทอย่างน้อย 1 ป และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 60,000
บาทต่อเดือน พร้อมแนบสเตทเม้น(Statement)ย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนล่าสุดให้กับ
โรงเรยน สําหรับชาวต่างชาติทีมีอายุการทํางานตํากว่า 1 ป
 ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บรหาร
● ภ.ง.ด 91
2. ข้าราชการ
ส่วนลดสําหรับข้าราชการ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 20% และนักเรยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยน แต่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ทางคณะกรรมการบรหารจะเปนผู้ตรวจสอบและอนุมัติในขันตอนสุดท้าย โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางาน
ทีออกโดยหน่วยงานราชการ และบัตรประจําตัวข้าราชการ ประกอบขอรับส่วนลด ผู้ปกครองต้องยืนเอกสารให้
กับโรงเรยนเพือคงสถานะ การได้รับสิทธิก่อนสินเดือนมีนาคมของทุกป
3. ทูตและบุคลากรสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทย (TECO)
นักการทูตของสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทย (TECO) จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 25%
นักเรยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ทีกําหนดจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยน และค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางานทีออกโดยสถานทูตไต้หวันประกอบการขอรับส่วนลด
ผู้ปกครองต้องยืนเอกสารให้กับโรงเรยนเพือคงสถานะ การได้รับสิทธิก่อนสินเดือนมีนาคมของทุกป
4. ทูตและบุคลากรสถานทูตประเทศอืนๆ
ส่วนลดสําหรับนักการฑูตของสถานทูตประเทศอืนๆ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 20% นักเรยนใหม่
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยน แต่จะต้องชําระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางานจากสถานทูตประกอบการขอรับส่วนลด ผู้ปกครอง
ต้องยืนเอกสารให้กับโรงเรยนเพือคงสถานะ การได้รับสิทธิก่อนสินเดือนมีนาคมของทุกป
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5. ส่วนลดกรณีบุตรหลายคน
การได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนจากค่าเล่าเรยนสุทธิ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในส่วนอืน การได้
รับส่วนลดนีให้สิทธิเฉพาะบุตรหรอพีน้องครอบครัวเดียวกันเท่านัน ซึงไม่ว่าบุตรของท่านจะสมัครเรยนพร้อมกัน
หรอไม่ก็ตาม ทางโรงเรยนจะคิดอัตราส่วนลดจากค่าเทอมสุทธิของบุตรคนเล็กสุดไล่ลําดับไปจนบุตรคนแรกตาม
เกณฑ์การได้รับสิทธิ
เกณฑ์การได้รับสิทธิ : หากครอบครัวของท่านมีบุตร 3 คน หรอ มากกว่า 3 คน เข้าศึกษาในโรงเรยน
นานาชาติไทย-จีน จะได้รับสิทธิดังต่อไปนี
ไม่ได้รับสิทธิส่วนลด
1. บุตร 2 คน
ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยน 25%
2. บุตรคนที 3
ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยน 50%
3. บุตรคนที 4
ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยน 50%
4. บุตรคนที 5
6. สําหรับบุตร-ธิดาศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลซึงถือสัญชาติ และเพศใดก็ตามทีเคยศึกษาในโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน ตังแต่
หนึงปขึนไป จะได้รับส่วนลดคนละ 5% ส่วนลดนีสามารถใช้ร่วมกับนโยบายส่วนลดค่าเทอมอืนๆ ของโรงเรยน
นานาชาติไทย-จีนได้ทังนี คุณสมบัติของศิษย์เก่าต้องได้รับการยืนยันอย่างเปนทางการจากฝายทะเบียนของ
โรงเรยนนานาชาติไทย-จีนเท่านัน
7. กลุ่มนักเรยนใหม่ทีลงทะเบียนเรยนในปการศึกษา 2561-2562
กลุ่มนักเรยน หมายถึง นักเรยนผู้ยืนขอรับสิทธิส่วนลดเปนกลุ่มทียืนสมัครในคราวเดียวกัน โดยส่งใบ
สมัครและปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรยน และชําระค่าเล่าเรยนเต็มจํานวน จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าสนับสนุน
กิจการโรงเรยนโดยรายละเอียดส่วนลดมีดังนี
นักเรยนใหม่ หมายถึง นักเรยนทียังไม่เคยลงทะเบียนเรยนทีโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน ในปการศึกษาที
ผ่านมา และปการศึกษา 2561-2562
เกณฑ์จํานวนนักเรยนในส่วนลดกลุ่ม
กลุ่ม เอ
จํานวนนักเรยน 5 - 9 คน
ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 10%
กลุ่ม บี
จํานวนนักเรยน 10 -15 คน ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยนคนละ 15 %
(หากจํานวนนักเรยนในกลุ่มบีมีตํากว่า 10 คนจะได้รับส่วนลดตามเกณฑ์ของกลุ่มเอทดแทน)
ระยะเวลาทีได้รับส่วนลด: ผู้ปกครองจะยังคงได้รับส่วนลดตามทีได้ยืนขอ หากสามารถคงจํานวนนักเรยนไว้
ตามเกณฑ์ทีทางโรงเรยนกําหนด หากจํานวนนักเรยนลดลงผู้ปกครองมีสิทธิในการชักชวนนักเรยนใหม่เข้าร่วม
เพือคงสิทธิในการได้รับส่วนลดนันๆไว้ได้
การชําระเงิน: หลังจากเอกสารต่างๆได้รับการอนุมัติแล้วผู้ปกครองของนักเรยนใหม่ทีผ่านเกณฑ์ตามทีโรงเรยน
กําหนดจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรยน แต่ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
หมายเหตุ: การยืนขอรับสิทธิส่วนลดแบบกลุ่มจะต้องยืนในคราวเดียวกัน ไม่สามารถยืนขอรับสิทธิเพิมเติมภาย
หลังได้
เงือนไขการได้รับส่วนลดค่าเล่าเรยน
1. ส่วนลดนีมีระยะเวลาจํากัดเฉพาะในปการศึกษานี (2561-2562) เท่านัน และอาจมีการพิจารณาการ
เปลียนแปลงเงือนไข
2. เอกสารจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดการฝายธุรกิจ
3. การขอส่วนลดในทุกกรณีจะได้รับการพิจารณาโดยหัวหน้าฝายบรหารสถานศึกษา และอาจมีการขอ
เอกสารรับรองเพิมเติมเพือยืนยันสิทธิการรับส่วนลด
4. ผู้ขอรับส่วนลดจะได้รับการติดต่อกลับจากโรงเรยนหลังจากส่งเอกสารการสมัคร 3-4 สัปดาห์
5. การชําระเงินคืนจะดําเนินการภายใน 45 วันหลังจากทีเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว
6. ส่วนลดนีจะมีผลจนนักเรยนจบการศึกษาจากโรงเรยนนานาชาติไทย-จีน และหมายรวมถึงนักเรยนต้องมี
คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์การได้รับส่วนลดตามทีโรงเรยนกําหนดไว้
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การลดหย่อนค่าเล่าเรยนในกรณีสมัครเข้าเรยนช้า
ส่วนลดค่าเล่าเรยนจะได้รับการลดหย่อนตามจํานวนวันทีโรงเรยนเปดเรยน โดยมีรายละเอียดดังนี
โรงเรยนเปดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 15 วัน
ไม่ได้รับส่วนลด
โรงเรยนเปดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 16-26 วัน
ได้รับส่วนลด 10 %
โรงเรยนเปดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 27-37 วัน
ได้รับส่วนลด 20%
โรงเรยนเปดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 38-48 วัน
ได้รับส่วนลด 30%
โรงเรยนเปดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 49 วันเปนต้นไป
ได้รับส่วนลด 40%
การลาออกก่อนจบการศึกษา
การขอคืนค่าเล่าเรยนจะมีเงือนไขดังต่อไปนี
15 วัน หรอ มากกว่า ก่อนเปดภาคการศึกษา
100%
ภายใน 19 วัน นับจากวันทีเปดภาคการศึกษา
50%
20 วัน แต่ไม่เกิน 39 วัน นับจากวันทีเปดภาคการศึกษา
25%
เปดภาคการศึกษามาแล้ว 40 วันขึนไป
ไม่ได้รับเงินคืน
หมายเหตุ การทําเรองคืนเงินค่าเล่าเรยนจะคํานวณจากค่าเล่าเรยนสุทธิเท่านัน ค่าใช้จ่ายอืนๆ หรอค่าเรยนเสรม
โปรแกรมต่างๆ จะไม่ได้รับเงินคืน การคืนเงินในกรณีพิเศษต่างๆ จะต้องมีเอกสารอนุมัติและลงนามจากผู้ทีมี
อํานาจในการอนุมัติ การคืนเงินในทุกกรณีนันจะไม่รวมดอกเบียและทางโรงเรยนจะดําเนินการให้เร็วทีสุดภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากได้รับเอกสารการลาออกโดยมีลายมือชือรับรองจากทางผู้ปกครองและผู้ทีเกียวข้อง
พร้อมทังระบุรายละเอียดชือและเลขทีบัญชีธนาคารของผู้รับเงินคืนครบถ้วน
รถโรงเรยน
สําหรับนักเรยนทีต้องการรถรับส่งสามารถติดต่อได้ทีบรษัท มนตร ทรานสปอร์ตจํากัด เบอร์โทรศัพท์
02-906-0160, 02-517-9203-5 ต่อ 301-306 ติดต่อ คุณพิมมาดา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที โรงเรยนนานาชาติไทย-จีน
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 7.30 น. – 15.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-751-1201-6 ต่อ 0 หรอ 200 แฟกซ์: 02-751-1210
Website: www.tcis.ac.th Email: info@tcis.ac.th
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