
 

ระเบยีบการรับสมคัรนักเรยีนใหม ่ 

 

 

ระเบยีบการรบัสมคัร 

 
*ตั �งแตเ่กรด 1 
เอกสารการสมคัรเรยีน: 
 

นกัเรยีนสญัชาตไิทยและสญัชาตอิื�นๆ 

❏ ใบสมคัรเรยีน 
❏ ใบบนัทกึสขุภาพประจําตวันักเรยีน 
❏ รายงานผลการเรยีนลา่สดุ2-3ปีจากโรงเรยีนเดมิ (ภาษาองักฤษและมตีรารับรองสถาบนั) 

❏ หากนักเรยีนมคีวามประสงคเ์ขา้เรยีนชั �นประถมศกีษาปีที�1-มธัยมศกึษาปีที�5 จะตอ้งแสดง
ผลการเรยีนลา่สดุ3ปียอ้นหลงัจากโรงเรยีนเดมิ 

❏ ใบรับรองแพทยแ์ละรายงานผลการฉีดวคัซนี (ภาษาองักฤษ/หรอืภาษาไทย) 

❏ รปูถา่ย 1*1 นิ�ว จํานวน 4 ใบ 

❏ ขอ้มลูรายละเอยีดทางดา้นอารมณแ์ละการพัฒนาการเรยีนรูอ้ ื�นๆ ที�ทางบตุรหลานของทา่น 
ตอ้งการไดรั้บการดแูล อาท ิ

❏ สําเนารายงานผลการวนิจิฉัยโรคประจําตวัทั �งหมด, แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล หรอื 
แผนการสง่เสรมิพัฒนาการเรยีนรู,้ ขอ้มลูทางการแพทยท์ี�เกี�ยวกบัพัฒนาการการเรยีน, ผลการ
รักษาเกี�ยวกบัการพัฒนาการดา้นการพดูและการสนับสนุนการรักษาในดา้นอื�นๆ, คําแนะนําจาก
ผูเ้ชยีงชาญเฉพาะดา้นสําหรับการชว่ยเหลอืในอนาคต 

            สญัชาตไิทย  สญัชาตอิื�นๆ 

❏ สําเนาสตูบิตัรของนักเรยีน 
❏ สําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา-มารดา 

และของนักเรยีน 
❏  สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา 

และของนักเรยีน (ถา้ม)ี 

❏  หนังสอืเดนิทางของนักเรยีน 
❏ สําเนาสตูบิตัร (ภาษาองักฤษ) 
❏ ใบอนุญาตเขา้ประเทศ (non-immigrant visa )ของ

นักเรยีน 
❏ ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน นับตั �งแตว่นัขี

นทะเบยีนเป็นนักเรยีนใหม ่
❏ หนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตเขา้ประเทศของ

บดิา-มารดา หรอืผูป้กครอง 
❏ หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นความ

ดแูลของบดิา-มารดา) 
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2563-2564



 

การทดสอบและการสอบสมัภาษณ ์

●  ผูส้มคัรเรยีนตั �งแตช่ั �นประถมศกึษาปีที� 1 ขึ�นไปจะไดรั้บการจัดตารางวนัและเวลาการสอบวดัความรู ้
และสมัภาษณ ์

●  บดิา-มารดา หรอืผูป้กครองตอ้งเขา้รว่มการสมัภาษณ ์
● การทดสอบวดัความรูข้องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 1 - มธัยมศกึษาปีที� 5 จะมกีารทดสอบทกัษะ

ในวชิาคณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และ ภาษาจนี 

 

การพจิารณาคดัเลอืก 

หลงัจากฝ่ายวดัผลและครใูหญป่ระเมนิผลนักเรยีน และไดรั้บรองผลการสอบตา่งๆแลว้ โรงเรยีนจะแจง้ผล
การสอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัผูป้กครองทราบ 

 

กาํหนดการการสมคัร 

โรงเรยีนเปิดรับสมคัรนักเรยีนตั �งแตร่ะดบัชั �นเตรยีมอนุบาลถงึระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 ตลอดปีการศกึษา 
หากจํานวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัชั �นยงัไมค่รบตามจํานวนที�กําหนด 

โรงเรยีนเปิดรับสมคัรนักเรยีนระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 -5 ตลอดปีการศกึษา รับนักเรยีนใหมเ่ขา้ศกึษาใน
ภาคการศกึษาที� 1 โดยนักเรยีนระดบัชั �นดงักลา่วจะตอ้งเกบ็หน่วยกติในแตล่ะภาคการศกึษาใหค้รบตาม
หลกัสตูรที�โรงเรยีนกําหนดไว ้ผูส้มคัรสอบควรสมคัรสอบลว่งหนา้กอ่นเปิดการศกึษาเพื�อสํารองที�นั�งไว ้

 

 นโยบายการยกเลกิสถานะนกัเรยีนใหม ่

สําหรับนักเรยีนที�ไดรั้บการตอบรับเพื�อเขา้ศกึษาที�โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี จะตอ้งทําการลงทะเบยีน
ภายใน 15 วนั นับตั �งแตว่นัที�ไดรั้บจดหมายตอบรับจากทางโรงเรยีน เพื�อเป็นการรับรองสถานะการเป็น
นักเรยีนใหมข่องโรงเรยีน เนื�องจากทางโรงเรยีนจํากดัจํานวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัชั �น  

สําหรับนักเรยีนระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนสง่เสรมิใหนั้กเรยีนใหมเ่ริ�มเขา้เรยีนภายใน 15 วนั
แรกของภาคการศกึษา 

 

การสาํรองที�สาํหรบันกัเรยีนที�รอการตอบรบัเพื�อเขา้เรยีน 

ทางฝ�ายทะเบียนจะเป�นผู้จัดลําดับนักเร �ยนเข้าชั�นเร �ยน โดยการจัดลําดับของนักเร �ยนนั�นจะยึดตามวันที�นักเร �ยน
สมัครสอบและทําการสอบสัมภาษณ์เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หากมีที�ว่างในระดับชั�นที�สมัครไว้ทางฝ�ายทะเบียน
จะแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื�อยืนยันความประสงค์ในการเข้าเร �ยน หากทางผู้ปกครองยืนยันสิทธิ�ให้นักเร �ยนเข้าศึกษา
จะต้องชําระค่าเล่าเร �ยนให้กับทางโรงเร �ยนภายใน 5 วัน เพื�อยืนยันสิทธิ�ในการเป�นนักเร �ยนให้สมบูรณ ์

 

การจัดแบ่งชั�นเร �ยน 

● ทางโรงเรยีนขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนดระดบัชั �นของนักเรยีนใหมต่ามความเหมาะสม 
● E ผลการทดสอบ ผลการสอบสมัภาษณ ์และ ผลการเรยีนที�ผา่นมาจะถกูใชเ้พื�อประกอบการพจิารณา 
● การจัดแบ่งระดับชั�นเร �ยนจะถูกพิจารณาโดยฝ�ายวัดประเมินผลนักเร �ยน และครูใหญ ่
● การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเร �ยนขึ�นอยู่กับผลสอบ นักเร �ยนอาจต้องเข้าเร �ยนในโปรแกรม 

EAL 
● การจัดแบง่ระดบัชั �นเรยีนภาษาจนีและภาษาไทย  จะขึ�นอยู่กับผลการสอบสัมภาษณ์และหร �อผลการ 

สอบวัดความรู้ ซึ�งจะพิจารณาแบ่งระดับโดยภาคว �ชาภาษาจีนและภาคว �ชาภาษาไทยเท่านั�น สําหรับเด็ก   
ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3 - 6 ที�ไม่ถือสัญชาติไทย จะต้องเข้าเร �ยนในว �ชาภาษาไทยตามที�กระทรวง         
ศึกษาธิการกําหนด โดยเข้าเร �ยน 1 คาบเร �ยนต่อสัปดาห์ในระยะเวลา 2 ป� 
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เกณฑอ์ายแุละชว่งวนัเกดิที�เปิดรบั 

นักเรยีนที�มอีายนุอ้ยหรอืมากกวา่ชั �นปีที�จะเขา้เรยีนจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาใหเ้ขา้สอบ 

 

อาย ุ ระดบัช ั�น   ชว่งวนัเกดิ 

2+  เตร �ยมอนุบาล 

3+  อนุบาล 1  เกิดก่อนวันที� 1
4+  อนุบาล 2  เกิดก่อนวันที� 1
5+  อนุบาล 3 
6+  ประถมศึกษาป�ที� 1 
7+  ประถมศึกษาป�ที� 2  เกิดก่อนวันที� 1
8+  ประถมศึกษาป�ที� 3  เกิดก่อนวันที� 1
9+  ประถมศึกษาป�ที� 4  เกิดก่อนวันที� 1

10+  ประถมศึกษาป�ที� 5  เกิดก่อนวันที� 1
11+  ประถมศึกษาป�ที� 6  เกิดก่อนวันที� 1
12+  มัธยมศึกษาป�ที� 1  เกิดก่อนวันที� 1
13+ 

14+  มัธยมศึกษาป�ที� 3 
15+  มัธยมศึกษาป�ที� 4  เกิดก่อนวันที� 1 
16+  มัธยมศึกษาป�ที� 5  เกิดก่อนวันที� 1 

 

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

 

ระเบยีบในการสมคัรสอบคร ั�งที� 2 

● ผู้สมัครสามารถสมัครสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์กับโรงเร �ยนได้อีกครั�งหลังผ่านไป 3 เดือนนับจากวันที�
ยื�นใบสมัครครั�งล่าสุด 

● ผู้สมัครจะต้องชําระค่าสมัครทุกครั�งที�ทําการสมัครกับทางโรงเร �ยน 
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เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2561

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2560

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2559

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2558

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2557

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2556

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2555

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2554

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2553

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2552

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2551

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2550

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2549

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2548

เกิดก่อนวันที ่1 สิงหาคม 2547

เกณฑอ์ายทุ ี�เปิดรบัสมคัรทกุระดบัช ั�นเรยีน

มัธยมศึกษาปีที่ 2



 

2019-2020 New Student Tuition and Other Fees   
รายละเอยีดคา่เลา่เรยีนและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ปีการศกึษา 2562-2563 

Tuition and fees in THB  

รายการ  เตรยีม
อนุบาล-
อนุบาล 2 

 
อนุบาล 3 

 
ประถม
ศกึษา 1-2 

 
ประถม
ศกึษา 
3-5 

 
ประถม
ศกึษา 6 

 
มธัยมศกึ
ษา 1-3 

 
มธัยมศกึ 
ษา 4-5 

 คา่สมคัร  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 

คา่ธรรมเนยีม
แรกเขา้  1   

  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 

คา่สนับสนุน
กจิการโรงเรยีน 

                                                                     

คา่เลา่เรยีนภาค
การศกึษา1 

164,971  164,971  187,185  190,418  203,319  203,321  214,540 

คา่เลา่เรยีนภาค
การศกึษา2 2 

154,307  154,307  165,429  167,521  180,422  180,580  191,799 

รวมคา่ใชจ้า่ย

สาํหรบั

นกัเรยีนใหม ่ 
3 4 5 *  324,278  424,278  457,614  462,939  488,741  488,901  511,339 

 
หมายเหต ุ
1  ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้
2  นักเรยีนใหมท่ี�ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที� 2 ชาํระคา่เลา่เรยีนเฉกเชน่การลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษา
แรก 
3  คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วขา้งตน้ ไมร่วมถงึ คา่ธรรมเนยีมเรยีนเพิ�มเตมิวชิาภาษาจนี (CFB) คา่ธรรมเนยีมเลา่เรยีนเพิ�มเตมิ
วชิาภาษาองักฤษ (EAL / EIP), อปุกรณท์ี�ใชเ้รยีน, ทศันศกึษา, บตัรนักเรยีน, ประกนั, อาหารกลางวนั, คา่ฝึกอบรมวชิา
ทหาร, เครื�องแบบ และ หนังสอืรุน่ 
4  สว่นลดคา่เลา่เรยีนสําหรับ : บตุรของศษิยเ์กา่, บตุรคนที� 3 หรอืมากกวา่,  สว่นลดกลุม่, สว่นลดกลุม่บรษัิท, ฑตูและบุ
คลากรสถานฑตู, ขา้ราชการไทย (อนุมตัโิดยผูบ้รหิารโรงเรยีน) สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิตดิตอ่ไดท้ี�สํานักงานโรงเรยีน
นานาชาตไิทย-จนี 
5 การเปลี�ยนแปลงคา่เลา่เรยีนขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

● นักเรยีนทกุคนจะไดรั่บการประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิสงูสดุ 60,000 บาท  และในกรณีเสยีชวีติจากอบุตัเิหตใุน
วงเงนิ 650,000 บาท 

● คา่เลา่เรยีนมกีารเปลี�ยนแปลงในทกุปี 

● ในกรณีเขา้เรยีนในระหวา่งภาคการศกึษา คา่เลา่เรยีนจะคดิตามจํานวนวนัที�เขา้เรยีนในภาคการศกึษานั�นๆ ตาม
นโยบายของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

 

คา่ธรรมเนยีมการสมคัร 

หลังจากระบุวันและเวลาในการสอบแล้ว ผู้สมัครหร �อผู้ปกครองสามารถชําระค่าสมัครจํานวน 5,000 บาท ได้ที�
ฝ�ายการเงินของโรงเร �ยน 
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ยกเว้น (ปีการศึกษา 2563-2564)



 

คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ 

นักเรยีนใหมท่ี�เขา้เรยีนในระดบัชั �นอนุบาล 3 หรอืนักเรยีนที�เลื�อนชั �นขึ�นอนุบาล 3 ที�สมคัรเขา้เรยีนในระดบัจะ
ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ 100,000 บาท คา่ธรรมเนยีมเป็นการชาํระเพยีงครั �งเดยีวในการลงทะเบยีน
ครั �งแรกเทา่นั�น 

 

คา่สนบัสนนุกจิการโรงเรยีน 

ค ่ าธรรมเนียม 100,000 บาทนี�เพื�อการปรับปรุงพัฒนาสถานที�เร �ยน จะได้รับคืนภายใน 3 เดือน หลังจาก
นักเร �ยนจบการศึกษาหร �อลาออกจากโรงเร �ยน นักเร �ยนจะต้องยื�นเอกสารต่างๆให้ครบตามที�กําหนดจึงจะได้

 

ค่าธรรมเนียมการเร �ยนเพิ�มเติมว �ชาภาษาอังกฤษ (EAL / EIP) 
สําหรับนักเร �ยนที�มีผลประเมินด้านภาษาอังกฤษตํ�ากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเร �ยนเพิ�มเติม มีค่าใช้จ่าย 25,000 
บาท ต่อภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมนี�จะเร �ยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเร �ยนในภาคปกต ิ

 

ค่าธรรมเนียมการเร �ยนเพิ�มเติมว �ชาภาษาจีน (CFB) 
สําหรับนักเร �ยนที�มีผลประเมินด้านภาษาจีนตํ�ากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเร �ยนเพิ�มเติม มีค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
ต่อภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมนี�จะเร �ยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเร �ยนในภาคปกต ิ
 

เกี�ยวกบัคา่ธรรมเนยีมหลกัสตูรขา้งตน้ 

สําหรับนักเรยีนที�เขา้เรยีนในตน้ภาคการศกึษา คา่ธรรมเนยีมการเรยีกเกบ็  EAL, EIP, CFB จะถูกเร �ยกเก็บค่า
ธรรมเนียมในอัตราต่อภาคการศึกษา สําหรับนักเร �ยนที�เข้าเร �ยนใน ระหวา่งภาคการศกึษา (Quarter 2 / 
Quarter 4) จะถกูเรยีกคา่ธรรมเนยีมเป็นควอเตอร ์

 ในกรณีที�นักเร �ยนเข้าหร �อออกจากโปรแกรมในช่วงต้นภาคการศึกษา ครูผู้สอนจะเป�นผู้วัดผลการเร �ยนของ
นักเร �ยนว่ามีความจําเป�นที�ต้องเร �ยนต่อหร �อสิ�นสุดหลักสูตร ทางผู้ปกครองต้องดําเนินการขอคืนค่าธรรมเนียมดัง
กล่าวกับทางผู้จัดการฝ�ายธุรการ   (Business Manager) ภายใน 14 วนัทําการ 
 

ท างโรงเร �ยนจะคืนเงินค่าเล่าเร �ยนของหลักสูตรเหล่านี�เฉพาะผู้ที�ออกจากโปรแกรมในช่วง 14 วันแรกเท่านั�น 
กรณีที�นักเร �ยนออกจากโปรแกรมเหล่านี�หลังจาก 14 วันแรกของภาคการศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน 

 

ค่าฝ�กอบรมนักศึกษาว �ชาทหาร  
  ค่าฝ�กอบรมนักศึกษาว �ชาทหารสําหรับนักเร �ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3-6 เป�นจํานวนเงิน 3,000 บาท ต่อป�
การศึกษา สัญชาติไทย ที�เลือกลงทะเบียนในหลักสูตร 3 ป� ค่าธรรมเนียมนี�ไม่รวมชุดฝ�กซ้อมและค่าเล่าเร �ยน 
อุปกรณ์ทางการเร �ยนอื�นๆ ซึ�งต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�ศูนย์ฝ�กอบรม 

 

 กาํหนดการชําระคา่เลา่เรยีน 

กําหนดการชําระค่าเล่าเร �ยนสําหรับนักเร �ยนในป�จจุบันจะครบกําหนดชําระก่อนเร ��มเร �ยนในแต่ละป�การศึกษา ค่า
เล่าเร �ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับ ภาคการศึกษาแรก เร ��มต้นเดือนสิงหาคมและจะครบกําหนดชําระภายใน
ช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของ เดือนพฤษภาคม  ค่าเล่าเร �ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับ ภาคการศึกษาที�สอง เร ��ม
ต้นเดือนมกราคมจะครบกําหนดชําระภายในสามสัปดาห์แรกของ เดือนพฤศจิกายน  
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รับคืนค่าธรรมเนียม ทางโรงเรียนยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปีการศึกษา 2563-2564



 

นักเร �ยนใหม่ที�ได้รับการตอบรับและประสงค์จะสมัครเร �ยนที�โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน ต้องชําระค่าเล่าเร �ยนเต็ม
จํานวนที�ฝ�ายบัญชีของโรงเร �ยนตามกําหนดเวลา การชําระเงินนี�จะเป�นการรับประกันว่านักเร �ยนจะสามารถเข้า
ศึกษาที�โรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน ได้ รายละเอียดขั�นตอนและเอกสารการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื�อทาง
โรงเร �ยนได้รับค่าเล่าเร �ยนเต็มจํานวนแล้วเท่านั�น 
 

การชําระคา่เลา่เรยีน 

 (ชาํระเป็นเงนิสกลุไทยเทา่นั�น) 

ชอ่งทางการชาํระเงนิมดีงัตอ่ไปนี� 

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

● โอนเขา้บญัชธีนาคารของโรงเรยีน 

  โรงเร �ยนไม่รับชําระค่าเล่าเร �ยนโดยเช็คบุคคลหร �อบร �ษัท 

ผู้ปกครองเป�นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหร �อแคชเชียร์เช็ค 
กรณีเช็คคืน ( เงินในบัญชีของผู้จ่ายมีไม่เพียงพอกับจํานวนตัวเลขที�ปรากฎอยู่บนเช็ค) โรงเร �ยน จะคิดค่าบร �การ 
500 บาทต่อการสั�งจ่ายนั�น 
 

 การชําระคา่เลา่เรยีนชา้ 

  หากชําระค่าเล่าเร �ยนล่าช้ากว่าวันที�กําหนดไว้ ทางโรงเร �ยนจะคิดค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อสัปดาห์ โดยคิดค่า
ธรรมเนียมหลังจากวันที�ครบกําหนดชําระ  
โปรดทราบวา่การลงทะเบียนและการชําระเงินค่าเล่าเร �ยนจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันเป�ดภาคการศึกษา หาก
ชําระไม่ครบตามที�กําหนดนักเร �ยนไม่สามารถเข้าชั�นเร �ยนได้ 

 

นักเร �ยนที�ไม่กลับเข้าเร �ยนหร �อกรณีไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ 

 

รถโรงเรยีน 

 สําหรับนักเรยีนที�มคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิารรถโรงเรยีนสามารถตดิตอ่ไดท้ี�แผนกธรุการ (General Affairs) 
เบอรโ์ทรศพัท ์02-751-1201 ตอ่ 207 หรอื อเีมล  generalaffairs@tcis.ac.th  

 

 

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� 

เบอรโ์ทรศพัท:์  (66) 2- 751-1201(จันทร-์ศกุร ์เวลา 7.30 น. - 15.30 น.) 

อเีมล:  admissions@tcis.ac.th 

For questions or more information please contact us by phone or email 

Telephone: (66) 2- 751-1201  (7:30 a.m. – 3:30 p.m.  Monday – Friday) 

Email:  admissions@tcis.ac.th 

 

6 

ดำเนินการทุกอย่างเสมือนเป็นนักเรียนใหม่
มกราคม 2564 ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทันที และหากมีความประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาใหม่จะต้อง
นักเรียนที่แจ้งความประสงค์กลับเข้าเรียน แต่ไม่ลงทะเบียน และไม่มาโรงเรียนในเดือน สิงหาคม 2563 และ
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นโยบายสว่นลดคา่เทอม 
 

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 

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

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

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

4. ภ.ง.ด 91 
 

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� 
 

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� 
 
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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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%  

 

สําหรับบุตร-ธิดาศิษย์เก่า 
ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลซึ�งถือสัญชาติ และเพศใดก็ตามที�เคยศึกษาในโรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีน ตั�งแต่

หนึ�งป�ขึ�นไป จะได้รับส่วนลดคนละ 15% ทั�งนี�คุณสมบัติของศิษย์เก่าต้องได้รับการยืนยันอย่างเป�นทางการจาก
ฝ�ายทะเบียนของโรงเร �ยนนานาชาติไทย-จีนเท่านั�น 
 

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�
 

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 

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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เกณฑ์จำนวนนักเรียนในส่วนลดกลุ่ม

กลุ่มนักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563-2564

ผ่านมา และปีการศึกษา 2563-2564

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. ส่วนลดนี้มีระยะเวลาจำกัดเฉพาะในปีการศึกษานี ้(2563-2564) เท่านั้นและอาจมีการพิจารณาการ



 

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 

 
การทําเร ��องคืนเงินค่าเล่าเร �ยนจะคํานวณจากค่าเล่าเร �ยนสุทธิเท่านั�น ค่าใช้จ่ายอื�นๆ หร �อค่าเร �ยนเสร �มโปรแกรม
ต่างๆ จะไม่ได้รับเงินคืน การคืนเงินในกรณีพิเศษต่างๆ จะต้องมีเอกสารอนุมัติและลงนามจากผู้ที�มีอํานาจในการ
อนุมัต ิ 

การลดหย่อนค่าเล่าเร �ยนในกรณีสมัครเข้าเร �ยนช้า 

ส่วนลดค่าเล่าเร �ยนจะได้รับการลดหย่อนตามจํานวนวันที�โรงเร �ยนเป�ดเร �ยน โดยมีเงื�อนไขดังนี� 
หลงัจากเปิดภาคการศกึษา 

โรงเรยีนเปิดภาคการศกึษาใหมม่าแลว้ 15 วนั  ไมไ่ดรั้บสว่นลด 

โรงเรยีนเปิดภาคการศกึษาใหมม่าแลว้ 16-26 วนั  สว่นลด 10% 

โรงเรยีนเปิดภาคการศกึษาใหมม่าแลว้ 27-37 วนั  สว่นลด 20% 

โรงเรยีนเปิดภาคการศกึษาใหมม่าแลว้ 38-48 วนั  สว่นลด 30% 

โรงเรยีนเปิดภาคการศกึษาใหมม่าแลว้ 49 วนั
เป็นตน้ไป 

สว่นลด 40% 

 

การคืนเงินในทุกกรณีนั�นจะไม่รวมดอกเบี�ยและทางโรงเร �ยนจะดําเนินการให้เร็วที�สุดภายในระยะเวลา 3 เดือน
หลังจากได้รับเอกสารแจ้งการลาออกโดยมีลายมือชื�อรับรองจากทางผู้ปกครองและผู้ที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั�งระบุ
รายละเอียดชื�อและเลขที�บัญชีธนาคารของผู้รับเงินคืนครบถ้วน 
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การลาออกก่อนจบการศึกษา




