
 
ระเบียบการรับสมัครนักเร �ยนใหม่  

2561-2562 
 

 
ระเบียบการรับสมัคร 

 
*ตั�งแต่เกรด 1 
 
เอกสารการสมัครเร �ยน: 
 

นักเร �ยนสัญชาติไทย สัญชาติอื�นๆ 

❏ ใบสมัคร 
❏ ใบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเร �ยน 
❏ รายงานผลการเร �ยนล่าสุด 2-3 ป�จากโรงเร �ยนเดิม (ภาษาอังกฤษและมีตรารับรอง) 

❏  หากนักเร �ยนมีความประสงค์เข้าศึกษาในชั�นประถมศึกษาป�ที� 1 – มัธยมศึกษาป�ที� 6 จะต้อง
แสดงผลการเร �ยนล่าสุด 3 ป�จากโรงเร �ยนเดิม  

❏ ใบรับรองแพทย์และรายงานผลการฉีดวัคซีน (ภาษาอังกฤษหร �อภาษาไทย)  
❏ รูปถ่ายขนาด 1*1 นิ�ว จํานวน 4 รูป 
❏ ข้อมูลรายละเอียดทางด้านอารมณ์และพัฒนาการเร �ยนรู้อื�นๆที�ทางบุตรหลานของท่านต้องได้รับการดูแล

เพิ�มเติม อาท ิ
❏ สําเนารายงานผลการว �นิจฉัยทั�งหมด, แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หร �อ แผนการส่งเสร �ม

พัฒนาการเร �ยนรู้ 
❏ ข้อมูลทางการแพทย์ที�เกี�ยวกับการเร �ยนรู้ของเด็ก 
❏ ผลการรักษาเกี�ยวกับพัฒนาการด้านการพูดและการสนับสนุนการรักษาในด้านอื�นๆ 
❏ คําแนะนําจากผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านสําหรับการช่วยเหลือในอนาคต 

นักเร �ยนสัญชาติไทย  นักเร �ยนสัญชาติอื�นๆ 

❏ สําเนาใบสูติบัตรของนักเร �ยน 
❏ สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา และของ

นักเร �ยน 
❏ สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา และ

ของนักเร �ยน(ถ้ามี) 

❏ หนังสือเดินทางของนักเร �ยน 
❏ สําเนาใบสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ) 
❏ ใบอนุญาตเข้าประเทศ (Non-immigrant Visa) 

ของนักเร �ยนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับ
ตั�งแต่วันขึ�นทะเบียนเป�นนักเร �ยนใหม ่ 

❏ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตเข้าประเทศ
ของบิดา-มารดา หร �อผู้ปกครอง 

❏ หนังสือมอบอํานาจ (Authorized 
Letter) 
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การทดสอบและการสอบสัมภาษณ ์
1. ผู้สมัครเกรด 1 ขึ�นไปจะได้รับการจัดตารางวันและเวลาในการสอบวัดความรู้และสัมภาษณ ์
2. ผู้ปกครองเข้าร่วมการสัมภาษณ ์
3. การทดสอบวัดความรู้นักเร �ยนในระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1 - มัธยมศึกษาป�ที� 6 จะมีการทดสอบทักษะ

ในว �ชาคณิตศาสตร์ (ยกเว้นชั�นประถมศึกษาป�ที� 1), ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย  
 

การพิจารณาคัดเลือก 
หลังจากฝ�ายวัดประเมินผลนักเร �ยนและครูใหญ่ ได้รับรองผลการสอบต่างๆแล้ว โรงเร �ยนจะแจ้งผลการ   

สอบเป�นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ปกครองทราบ 
 

ระยะเวลาการรับสมัคร 
1. โรงเร �ยนเป�ดรับสมัครนักเร �ยนตั�งแต่ระดับชั�นเตร �ยมอนุบาลถึงระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที�  2 ตลอดป�การ

ศึกษา หากจํานวนนักเร �ยนในแต่ละระดับชั�นยังไม่ครบตามจํานวนที�กําหนด 
2. ทางโรงเร �ยนเป�ดรับสมัครนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3-6 ตลอดป�การศึกษา อย่างไรก็ตามนักเร �ยนใน

ระดับชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� 3-6 จะต้องเก็บหน่วยกิตในการเร �ยนของแต่ละป�การศึกษาให้ครบตาม
หลักสูตรของโรงเร �ยนที�กําหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากที�เดิมมาแต่นักเร �ยนยังคงต้อง
เร ��มเร �ยนภายใน15  วันของการเร ��มต้นภาคการศึกษานั�น 

3. ผู้สมัครสอบควรสมัครสอบล่วงหน้าก่อนเป�ดป�การศึกษาต่อไปเพื�อสํารองที�นั�งไว้ 
 
นโยบายการยกเลิกสถานะนักเร �ยนใหม ่

สําหรับนักเร �ยนที�ได้รับการตอบรับเพื�อเข้าศึกษาที�โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน จะต้องทําการลงทะเบียน
ภายใน 15 วันนับตั�งแต่วันที�ได้รับจดหมายตอบรับ เพื�อเป�นการรับรองสถานะการเป�นนักเร �ยนของโรงเร �ยน 
เนื�องจากทางโรงเร �ยนจํากัดจํานวนนักเร �ยนในแต่ละระดับชั�นเร �ยน  สําหรับนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเร �ยนส่งเสร �มให้นักเร �ยนใหม่เร ��มเข้าเร �ยนภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษา 

 
การสํารองที�สําหรับนักเร �ยนที�รอการตอบรับเพื�อเข้าเร �ยน 

ทางฝ�ายทะเบียนจะเป�นผู้จัดลําดับนักเร �ยนเข้าชั�นเร �ยน โดยการจัดลําดับของนักเร �ยนนั�นจะยึดตามวันที�
นักเร �ยนสมัครสอบและทําการสอบสัมภาษณ์เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หากมีที�ว่างในระดับชั�นที�สมัครไว้ทาง
ฝ�ายทะเบียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื�อยืนยันความประสงค์ในการเข้าเร �ยน หากทางผู้ปกครองยืนยันสิทธิ�ให้
นักเร �ยนเข้าศึกษาจะต้องชําระค่าเล่าเร �ยนให้กับทางโรงเร �ยนภายใน 5 วัน เพื�อยืนยันสิทธิ�ในการเป�นนักเร �ยนให้
สมบูรณ ์

 
การจัดแบ่งชั�นเร �ยน 

1. ทางโรงเร �ยนขอสงวนสิทธิ�ในการกําหนดระดับชั�นของนักเร �ยนใหม่ให้เหมาะสม โดยการใช้ผลการสอบ
สัมภาษณ์ ผลการเร �ยนในป�ที�ผ่านมาเพื�อประกอบการพิจารณา 

2. การจัดแบ่งระดับชั�นเร �ยนจะถูกพิจารณาโดยฝ�ายวัดประเมินผลนักเร �ยน และครูใหญ ่
3. การจัดระดับภาษาอังกฤษของนักเร �ยนขึ�นอยู่กับผลสอบ นักเร �ยนอาจต้องเข้าเร �ยนในโปรแกรม EAL  
4. การจัดแบ่งชั�นเร �ยนภาษาจีนและภาษาไทย จะขึ�นอยู่กับผลการสอบสัมภาษณ์และหร �อผลการสอบวัด

ความรู้ ซึ�งจะพิจารณาแบ่งระดับโดยภาคว �ชาภาษาจีนและภาคว �ชาภาษาไทยเท่านั�น 
 
เกณฑ์อายุ และช่วงวันเกิดที�เป�ดรับ 

1. สําหรับนักเร �ยนที�มีอายุเกิน 1 ป� ขึ�นไปจากเกณฑ์ที�กําหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในการเข้าเร �ยน 
2. รายละเอียดเกณฑ์อายุที�เป�ดรับในแต่ละระดับชั�นมีดังต่อไปนี� 
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ตารางระดับชั�นและช่วงอายุที�เป�ดรับ ป�การศึกษา 2561-2562 
อาย ุ ระดับชั�น  ช่วงวันเกิด 
2+  เตร �ยมอนุบาล  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2559 
3+  อนุบาล 1  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2558 
4+  อนุบาล 2  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2557 
5+  อนุบาล 3  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2556 
6+  ประถมศึกษาป�ที� 1  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2555 
7+  ประถมศึกษาป�ที� 2  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2554 
8+  ประถมศึกษาป�ที� 3  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2553 
9+  ประถมศึกษาป�ที� 4  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2552 

10+  ประถมศึกษาป�ที� 5  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2551 
11+  ประถมศึกษาป�ที� 6  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2550 
12+  มัธยมศึกษาป�ที� 1  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2549 
13+  มัธยมศึกษาป�ที� 2  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2548 
14+  มัธยมศึกษาป�ที� 3  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2547 
15+  มัธยมศึกษาป�ที� 4  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2546 
16+  มัธยมศึกษาป�ที� 5  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2545 
17+  มัธยมศึกษาป�ที� 6  เกิดก่อนวันที� 1 กันยายน 2544 

หมายเหตุ  การเข้าเร �ยนในหลักสูตรที�สูงกว่าที�เกณฑ์ที�กําหนดไว้ จะต้องได้รับการรับรองจากทางครูใหญ่เท่านั�น 

 
ระเบียบในการสมัครสอบรอบที�สอง 

1. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์กับโรงเร �ยนได้อีกครั�งหลังผ่านไป 3 เดือนนับจากวันที�
ยื�นใบสมัครครั�งล่าสุด 

2. ผู้สมัครจะต้องชําระค่าสมัครทุกครั�งที�ทําการสมัครกับทางโรงเร �ยน 

  รายละเอียดค่าเล่าเร �ยน ป�การศึกษา 2561-2562 

รายการ 
เตร �ยม

อนุบาล-
อนุบาล 2 

อนุบาล 3 
ประถม
ศึกษา 
1-2 

ประถม
ศึกษา 
3-4 

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 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(ไม่สามารถเร �ยกคืนเงิน

ได้) 
-  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 

ค่าสนับสนุนกิจการ
โรงเร �ยน  

(ได้คืนเมื�อจบการศึกษา
หร �อลาออก) 

 2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

2561- 
2562 
ยกเว้น 

ค่าเล่าเร �ยนภาคเร �ยนที� 1  160,166  160,166  181,733  184,872  197,397  197,399  208,291  212,249 

รวมค่าใช้จ่ายสําหรับ
นักเร �ยนใหม่  165,166  265,166  286,733  289,872  302,397  302,399  313,291  317,249 

ค่าเล่าเร �ยนภาคเร �ยนที� 2  149,813  149,813  160,611  162,642  175,167  175,321  186,213  186,213 
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*หมายเหตุ:  
● ค่าเล่าเร �ยนจะปรับขึ�นร้อยละ 5 ในป�การศึกษา 2562-2563 ตามการพิจารณาของผู้บร �หารและกระทรวงศึกษาธิการ  
● นักเร �ยนทุกคนได้รับประกันอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด 60,000  บาทต่อครั�ง และในกรณีเสียชีว �ตจากอุบัติเหตุในวงเงิน 650,000  บาท 
● นักเร �ยนในชั�นเตร �ยมอ.-อ.3  ทางโรงเร �ยนจัดเตร �ยมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สําหรับนักเร �ยนในชั�น ป.1-ป.2  ได้รับอาหารกลางวัน 
● นักเร �ยนใหม่ที�ลงทะเบียนเร �ยนในภาคการศึกษาที�สอง ชําระค่าเล่าเร �ยนเฉกเช่นการลงทะเบียนเข้าเร �ยนในภาคการศึกษาแรก 
● TCIS สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงตารางค่าเล่าเร �ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
● ค่าเล่าเร �ยนปรับขึ�นทุกป�การศึกษา 

 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

หลังจากระบุวันและเวลาในการสอบแล้ว ผู้สมัครหร �อผู้ปกครองสามารถชําระค่าสมัครจํานวน 5,000 
บาท ได้ที�ฝ�ายการเงินของโรงเร �ยน 

 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (ไม่สามารถเร �ยกคืนได้ )  

นักเร �ยนที�เลื�อนชั�นขึ�นอนุบาล 3 หร �อนักเร �ยนใหม่ที�เข้าเร �ยนชั�นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาป�ที� 6 จะชําระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมนี�ชําระเพียงครั�งเดียวในการลงทะเบียนเร �ยนครั�งแรกเท่านั�น 

 
ค่า สนับสนุนกิจการโรงเร �ยน  (ได้คืนเมื�อจบการศึกษาหร �อลาออก) 

ค่าธรรมเนียม 100,000 บาทนี�เพื�อการปรับปรุงพัฒนาสถานที�เร �ยน จะได้รับคืนภายใน 3 เดือน หลังจาก
นักเร �ยนจบการศึกษาหร �อลาออกจากโรงเร �ยน 
 
การเร �ยนภาคฤดูร้อน 

สําหรับนักเร �ยนใหม่ต้องเข้าเร �ยนภาคฤดูร้อนเป�นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน 
 

ค่าธรรมเนียมการเร �ยนเพิ�มเติมว �ชาภาษาอังกฤษ (EAL): 25,000 บาท  
สําหรับนักเร �ยนที�มีผลประเมินด้านภาษาอังกฤษตํ�ากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเร �ยนเพิ�มเติม มีค่าใช้จ่าย 

25,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมนี�จะเร �ยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเร �ยนในภาคปกต ิ
 

ค่าธรรมเนียมการเร �ยนเพิ�มเติมว �ชาภาษาจีน (CFB): 15,000 บาท  
สําหรับนักเร �ยนที�มีผลประเมินด้านภาษาจีนตํ�ากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเร �ยนเพิ�มเติม มีค่าใช้จ่าย

 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมนี�จะเร �ยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเร �ยนในภาคปกต ิ
 
หมายเหตุ: เกี�ยวกับค่าธรรมเนียมหลักสูตร EAL, CFB ข้างต้น 

ค่าธรรมเนียม EAL, CFB สําหรับนักเร �ยนที�เข้าหลักสูตรในตอนต้นภาคการศึกษาจะเร �ยกเก็บรวมในค่า
เล่าเร �ยน ในกรณีที�นักเร �ยนเข้าหร �อออกจากโปรแกรม ครูผู้สอนเป�นผู้วัดผลการเร �ยนของนักเร �ยนว่ามีความ
จําเป�นที�ต้องเร �ยนต่อหร �อสิ�นสุดหลักสูตรโดยจะมีจดหมายแจ้งไปทางผู้ปกครอง เพื�อประกอบการตัดสินใจภายใน 
14 วันแรกของการเร �ยนเร ��มต้นภาคการศึกษา ทางโรงเร �ยนจะคืนเงินค่าเล่าเร �ยนของหลักสูตรเหล่านี�เฉพาะผู้ที�
ออกจากโปรแกรมในช่วง 14 วันแรกเท่านั�น กรณีที�นักเร �ยนออกจากโปรแกรมเหล่านี�หลังจาก 14 วันแรกของ
ภาคการศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน 
 
ค่าฝ�กอบรมนักศึกษาว �ชาทหาร (3,000 บาท ต่อป�การศึกษา) 

ค่าฝ�กอบรมนักศึกษาว �ชาทหารเร �ยกชําระต่อป�การศึกษา สําหรับนักเร �ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3-6 
สัญชาติไทย ที�เลือกลงทะเบียนในหลักสูตร 3 ป� ค่าธรรมเนียมนี�ไม่รวมชุดฝ�กซ้อมและค่าเล่าเร �ยน อุปกรณ์
ทางการเร �ยนอื�นๆ ซึ�งต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที� ศูนย์ฝ�กอบรม 
 
 

4 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsMO7-svUAhXBr48KHY8vAv4QFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ruksadindan.com%2Fhome&usg=AFQjCNHz31Gp8YKLaLNpGZJH8O7cO1GiAw


 

กําหนดการชําระค่าเล่าเร �ยน 
กําหนดการชําระค่าเล่าเร �ยนสําหรับนักเร �ยนในป�จจุบันจะครบกําหนดชําระก่อนเร ��มเร �ยนในแต่ละป�การ

ศึกษา ค่าเล่าเร �ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับ ภาคการศึกษาแรก เร ��มต้นเดือนสิงหาคมและจะครบกําหนด
ชําระภายในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของ เดือนพฤษภาคม  ค่าเล่าเร �ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับ ภาคการ
ศึกษาที�สอง เร ��มต้นเดือนมกราคมจะครบกําหนดชําระภายในสามสัปดาห์แรกของ เดือนพฤศจิกายน  นักเร �ยนใหม่
ที�ได้รับการตอบรับและประสงค์จะสมัครเร �ยนที�โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน ต้องชําระค่าเล่าเร �ยนเต็มจํานวนที�ฝ�าย
บัญชีของโรงเร �ยนตามกําหนดเวลา การชําระเงินนี�จะเป�นการรับประกันว่านักเร �ยนจะสามารถเข้าศึกษาที�โรงเร �ยน
นานาชาติไทย-จีน ได้ รายละเอียดขั�นตอนและเอกสารการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื�อทางโรงเร �ยนได้รับค่าเล่า
เร �ยนเต็มจํานวนแล้วเท่านั�น 
 
การชําระค่าเล่าเร �ยน 
1. ชําระค่าเล่าเร �ยนด้วยสกุลเงินไทย 
2. ช่องทางรับชําระเงิน 
● บัตรเครดิต (MasterCard, Visa and JCB) ค่าธรรมเนียม 1.5 %  
● แคชเชียร์เช็ค 
● ฝากเข้าบัญชีธนาคารโรงเร �ยน 
● โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเร �ยน 
 หมายเหต ุ - โรงเร �ยนไม่รับชําระค่าเล่าเร �ยนโดยเช็คบุคคลหร �อบร �ษัท  
                       - ผู้ปกครองเป�นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหร �อแคชเชียร์เช็ค 

- กรณีเช็คคืน ( เงินในบัญชีของผู้จ่ายมีไม่เพียงพอกับจํานวนตัวเลขที�ปรากฎอยู่บนเช็ค) 
            โรงเร �ยน จะคิดค่าบร �การ 500 บาทต่อการสั�งจ่ายนั�น 

 
การชําระค่าเล่าเร �ยนล่าช้า 

หากชําระค่าเล่าเร �ยนล่าช้ากว่าวันที�กําหนดไว้ ทางโรงเร �ยนจะคิดค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อสัปดาห์ โดย
คิดค่าธรรมเนียมหลังจากวันที�ครบกําหนดชําระ  

โปรดทราบว่าการลงทะเบียนและการชําระเงินค่าเล่าเร �ยนจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันเป�ดภาคการ
ศึกษา หากชําระไม่ครบตามที�กําหนดนักเร �ยนไม่สามารถเข้าชั�นเร �ยนได ้

 
นักเร �ยนที�ไม่กลับเข้าเร �ยนหร �อกรณีไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ 

นักเร �ยนที�แจ้งความประสงค์กลับเข้าเร �ยน แต่ไม่ลงทะเบียน และไม่มาโรงเร �ยนในเดือน สิงหาคม 2561 
และ มกราคม 2562 ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป�นนักเร �ยนทันที และหากมีความประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาใหม่จะ
ต้องดําเนินการทุกอย่างเสมือนเป�นนักเร �ยนใหม ่
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นโยบายส่วนลดค่าเล่าเร �ยน (2561-2562) 

ผู้ปกครองสามารถเลือกรูปแบบส่วนลดที�เหมาะสมกับท่านได้ด้วยตัวเอง นักเร �ยนใหม่ที�มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดจะได้รับสิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเร �ยนประจําป�การศึกษา 2561-2562  
 
1. กลุ่มบร �ษัท  
ผู้ปกครองของนักเร �ยนที�กําลังศึกษาอยู่ในโรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน หร �อ ผู้ปกครองของนักเร �ยนใหม่ ที�ทํางาน
ในบร �ษัทเดียวกันมีสิทธิ�ได้รับส่วนลดดังกล่าว และนักเร �ยนใหม่ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดจะได้รับ
สิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเร �ยนแต่ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
ระยะเวลาการได้รับส่วนลด:  
นักเร �ยนจะได้รับส่วนลดจนจบการศึกษาจากโรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน โดยนักเร �ยนต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์
การได้รับส่วนลดที�โรงเร �ยนได้กําหนดไว้ 
เกณฑ์การได้รับส่วนลด:  จํานวนนักเร �ยนที�ขอส่วนลดต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี� 

● จํานวนนักเร �ยน 4-9 คน จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 20%  
● จํานวนนักเร �ยน 10 คน หร �อ มากกว่า 10 คนขึ�นไป จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 25%  
● หากจํานวนนักเร �ยนลดลงจากที�ได้ระบุไว้หลังจากที�โรงเร �ยนอนุมัติส่วนลดให้กับผู้ปกครองแล้วไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ส่วนลดดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที  ในกรณีที�ผู้ปกครองสามารถคงจํานวนนักเร �ยนไว้ตามเกณฑ์
ที�โรงเร �ยนกําหนดจึงสามารถรับสิทธิ�ต่อได ้

● ผู้ปกครองต้องยื�นเอกสารให้กับโรงเร �ยนเพื�อคงสถานะการได้รับสิทธิ�ก่อนสิ�นเดือนมีนาคมของทุกป� 
 
เอกสารที�ต้องเตร �ยม 

● หนังสือจัดตั�งบร �ษัท โดยมีรายละเอียด เลขที�ผู้เสียภาษี เลขที�จดทะเบียน ที�อยู่บร �ษัท และวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั�งบร �ษัท เป�นต้น 

● งบการเงิน: โดยในป�ที�ผ่านมาบร �ษัทดังกล่าวจะต้องมีรายได้ขั�นตํ�า 100  ล้านบาท และแสดงเอกสารงบการ
เงินที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วให้กับทางโรงเร �ยน 

● หนังสือรับรองการทํางาน โดยจะต้องทํางานอยู่ในบร �ษัทอย่างน้อย  1 ป� และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 60,000 
บาทต่อเดือน พร้อมแนบสเตทเม้น( Statement)ย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนล่าสุดให้กับ
โรงเร �ยน สําหรับชาวต่างชาติทีมีอายุการทํางานตํ�ากว่า 1  ป� ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บร �หาร 

● ภ.ง.ด 91 
 
2. ข้าราชการ 

ส่วนลดสําหรับข้าราชการ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 20% และนักเร �ยนใหม่ที�มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดจะได้รับสิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเร �ยน แต่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ทางคณะกรรมการบร �หารจะเป�นผู้ตรวจสอบและอนุมัติในขั�นตอนสุดท้าย โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางาน
ที�ออกโดยหน่วยงานราชการ และบัตรประจําตัวข้าราชการ ประกอบขอรับส่วนลด ผู้ปกครองต้องยื�นเอกสารให้
กับโรงเร �ยนเพื�อคงสถานะ การได้รับสิทธิ�ก่อนสิ�นเดือนมีนาคมของทุกป� 
 
3. ทูตและบุคลากรสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทย (TECO) 

นักการทูตของสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทย (TECO) จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 25% 
นักเร �ยนใหม่ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ที�กําหนดจะได้รับสิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเร �ยน และค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางานที�ออกโดยสถานทูตไต้หวันประกอบการขอรับส่วนลด 
ผู้ปกครองต้องยื�นเอกสารให้กับโรงเร �ยนเพื�อคงสถานะ การได้รับสิทธิ�ก่อนสิ�นเดือนมีนาคมของทุกป� 
 
4. ทูตและบุคลากรสถานทูตประเทศอื�นๆ 

ส่วนลดสําหรับนักการฑูตของสถานทูตประเทศอื�นๆ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 20% นักเร �ยนใหม่
ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดจะได้รับสิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเร �ยน แต่จะต้องชําระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางานจากสถานทูตประกอบการขอรับส่วนลด ผู้ปกครอง
ต้องยื�นเอกสารให้กับโรงเร �ยนเพื�อคงสถานะ การได้รับสิทธิ�ก่อนสิ�นเดือนมีนาคมของทุกป� 
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5. ส่วนลดกรณีบุตรหลายคน 

การได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนจากค่าเล่าเร �ยนสุทธิ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในส่วนอื�น การได้
รับส่วนลดนี�ให้สิทธิ�เฉพาะบุตรหร �อพี�น้องครอบครัวเดียวกันเท่านั�น ซึ�งไม่ว่าบุตรของท่านจะสมัครเร �ยนพร้อมกัน
หร �อไม่ก็ตาม ทางโรงเร �ยนจะคิดอัตราส่วนลดจากค่าเทอมสุทธิของบุตรคนเล็กสุดไล่ลําดับไปจนบุตรคนแรกตาม
เกณฑ์การได้รับสิทธิ� 

เกณฑ์การได้รับสิทธิ� : หากครอบครัวของท่านมีบุตร 3 คน หร �อ มากกว่า 3 คน เข้าศึกษาในโรงเร �ยน
นานาชาติไทย-จีน จะได้รับสิทธิ�ดังต่อไปนี� 

1. บุตร 2 คน                 ไม่ได้รับสิทธิ�ส่วนลด 
2. บุตรคนที� 3               ได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยน 25% 
3. บุตรคนที� 4               ได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยน 50%  
4. บุตรคนที� 5               ได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยน 50%  

 
6. สําหรับบุตร-ธิดาศิษย์เก่า 

ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลซึ�งถือสัญชาติ และเพศใดก็ตามที�เคยศึกษาในโรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน ตั�งแต่
หนึ�งป�ขึ�นไป จะได้รับส่วนลดคนละ 5% ส่วนลดนี�สามารถใช้ร่วมกับนโยบายส่วนลดค่าเทอมอื�นๆ ของโรงเร �ยน
นานาชาติไทย-จีนได้ทั�งนี� คุณสมบัติของศิษย์เก่าต้องได้รับการยืนยันอย่างเป�นทางการจากฝ�ายทะเบียนของ
โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีนเท่านั�น 
 
7. กลุ่มนักเร �ยนใหม่ที�ลงทะเบียนเร �ยนในป�การศึกษา 2561-2562 

กลุ่มนักเร �ยน  หมายถึง นักเร �ยนผู้ยื�นขอรับสิทธิ�ส่วนลดเป�นกลุ่มที�ยื�นสมัครในคราวเดียวกัน โดยส่งใบ
สมัครและปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเร �ยน และชําระค่าเล่าเร �ยนเต็มจํานวน จะได้รับสิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุน
กิจการโรงเร �ยนโดยรายละเอียดส่วนลดมีดังนี� 

นักเร �ยนใหม่  หมายถึง นักเร �ยนที�ยังไม่เคยลงทะเบียนเร �ยนที�โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน ในป�การศึกษาที�
ผ่านมา และป�การศึกษา 2561-2562  
เกณฑ์จํานวนนักเร �ยนในส่วนลดกลุ่ม 

กลุ่ม เอ จํานวนนักเร �ยน 5 - 9 คน  ได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 10%  
กลุ่ม บี จํานวนนักเร �ยน 10 -15 คน  ได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยนคนละ 15 %  
(หากจํานวนนักเร �ยนในกลุ่มบีมีตํ�ากว่า 10 คนจะได้รับส่วนลดตามเกณฑ์ของกลุ่มเอทดแทน) 

ระยะเวลาที�ได้รับส่วนลด:  ผู้ปกครองจะยังคงได้รับส่วนลดตามที�ได้ยื�นขอ หากสามารถคงจํานวนนักเร �ยนไว้
ตามเกณฑ์ที�ทางโรงเร �ยนกําหนด หากจํานวนนักเร �ยนลดลงผู้ปกครองมีสิทธิ�ในการชักชวนนักเร �ยนใหม่เข้าร่วม
เพื�อคงสิทธิ�ในการได้รับส่วนลดนั�นๆไว้ได ้
การชําระเงิน:  หลังจากเอกสารต่างๆได้รับการอนุมัติแล้วผู้ปกครองของนักเร �ยนใหม่ที�ผ่านเกณฑ์ตามที�โรงเร �ยน
กําหนดจะได้รับสิทธิ�ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเร �ยน แต่ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
หมายเหตุ:  การยื�นขอรับสิทธิ�ส่วนลดแบบกลุ่มจะต้องยื�นในคราวเดียวกัน ไม่สามารถยื�นขอรับสิทธิ�เพิ�มเติมภาย
หลังได ้
 
เงื�อนไขการได้รับส่วนลดค่าเล่าเร �ยน 

1. ส่วนลดนี�มีระยะเวลาจํากัดเฉพาะในป�การศึกษานี� (2561-2562) เท่านั�น และอาจมีการพิจารณาการ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไข 

2. เอกสารจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดการฝ�ายธุรกิจ 
3. การขอส่วนลดในทุกกรณีจะได้รับการพิจารณาโดยหัวหน้าฝ�ายบร �หารสถานศึกษา และอาจมีการขอ

เอกสารรับรองเพิ�มเติมเพื�อยืนยันสิทธิ�การรับส่วนลด 
4. ผู้ขอรับส่วนลดจะได้รับการติดต่อกลับจากโรงเร �ยนหลังจากส่งเอกสารการสมัคร 3-4 สัปดาห ์
5. การชําระเงินคืนจะดําเนินการภายใน 45 วันหลังจากที�เอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว 
6. ส่วนลดนี�จะมีผลจนนักเร �ยนจบการศึกษาจากโรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน และหมายรวมถึงนักเร �ยนต้องมี

คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์การได้รับส่วนลดตามที�โรงเร �ยนกําหนดไว้ 
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การลดหย่อนค่าเล่าเร �ยนในกรณีสมัครเข้าเร �ยนช้า 
ส่วนลดค่าเล่าเร �ยนจะได้รับการลดหย่อนตามจํานวนวันที�โรงเร �ยนเป�ดเร �ยน โดยมีรายละเอียดดังนี� 

โรงเร �ยนเป�ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 15 วัน ไม่ได้รับส่วนลด 
โรงเร �ยนเป�ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 16-26 วัน ได้รับส่วนลด 10 % 
โรงเร �ยนเป�ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 27-37 วัน ได้รับส่วนลด 20% 
โรงเร �ยนเป�ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 38-48 วัน ได้รับส่วนลด 30% 
โรงเร �ยนเป�ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 49 วันเป�นต้นไป ได้รับส่วนลด 40% 

การลาออกก่อนจบการศึกษา 
การขอคืนค่าเล่าเร �ยนจะมีเงื�อนไขดังต่อไปนี� 

15 วัน หร �อ มากกว่า ก่อนเป�ดภาคการศึกษา 100%  
ภายใน 19 วัน นับจากวันที�เป�ดภาคการศึกษา 50% 
20 วัน แต่ไม่เกิน 39 วัน นับจากวันที�เป�ดภาคการศึกษา 25%  
เป�ดภาคการศึกษามาแล้ว 40 วันขึ�นไป ไม่ได้รับเงินคืน 
 

หมายเหตุ  การทําเร ��องคืนเงินค่าเล่าเร �ยนจะคํานวณจากค่าเล่าเร �ยนสุทธิเท่านั�น ค่าใช้จ่ายอื�นๆ หร �อค่าเร �ยนเสร �ม
โปรแกรมต่างๆ จะไม่ได้รับเงินคืน การคืนเงินในกรณีพิเศษต่างๆ จะต้องมีเอกสารอนุมัติและลงนามจากผู้ที�มี
อํานาจในการอนุมัติ การคืนเงินในทุกกรณีนั�นจะไม่รวมดอกเบี�ยและทางโรงเร �ยนจะดําเนินการให้เร็วที�สุดภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากได้รับเอกสารการลาออกโดยมีลายมือชื�อรับรองจากทางผู้ปกครองและผู้ที�เกี�ยวข้อง 
พร้อมทั�งระบุรายละเอียดชื�อและเลขที�บัญชีธนาคารของผู้รับเงินคืนครบถ้วน 
 
รถโรงเร �ยน 

สําหรับนักเร �ยนที�ต้องการรถรับส่งสามารถติดต่อได้ที�บร �ษัท มนตร � ทรานสปอร์ตจํากัด เบอร์โทรศัพท ์
02-906-0160, 02-517-9203-5  ต่อ 301-306 ติดต่อ  คุณพิมมาดา 
 

 
 
 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน 

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 7.30 น. – 15.30 น. 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-751-1201-6 ต่อ 0 หร �อ 200  แฟกซ์: 02-751-1210 

 
Website: www.tcis.ac.th Email: info@tcis.ac.th 
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