
ระเบยีบการรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่
2565-2566

ระเบยีบการรบัสมคัร

*ตั �งแตเ่กรด 1

เอกสารการสมคัรเรยีน:

นกัเรยีนสญัชาตไิทยและสญัชาตอิื�นๆ

❏ ใบสมคัรเรยีน
❏ ใบบนัทกึสขุภาพประจําตวันักเรยีน
❏ รายงานผลการเรยีนลา่สดุ 2-3 ปีจากโรงเรยีนเดมิ (ภาษาองักฤษและมตีรารับรองสถาบนั)

❏หากนักเรยีนมคีวามประสงคเ์ขา้เรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�1-มธัยมศกึษาปีที�5 จะตอ้ง
แสดงผลการเรยีนลา่สดุ 3 ปี ยอ้นหลงัจากโรงเรยีนเดมิ

❏ ใบรับรองแพทยแ์ละรายงานผลการฉีดวคัซนี (ภาษาองักฤษ/หรอืภาษาไทย)
❏ รปูถา่ย 1*1 นิ�ว จํานวน 4 ใบ
❏ ขอ้มลูรายละเอยีดทางดา้นอารมณแ์ละการพัฒนาการเรยีนรูอ้ ื�นๆ ที�ทางบตุรหลานของทา่นที�

ตอ้งการไดรั้บการดแูล อาทิ
❏ สําเนารายงานผลการวนิจิฉัยโรคประจําตวัทั �งหมด, แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล หรอื

แผนการสง่เสรมิพัฒนาการเรยีนรู ้, ขอ้มลูทางการแพทยท์ี�เกี�ยวกบัพัฒนาการการเรยีน ,
ผลการรักษาเกี�ยวกบัการพัฒนาการดา้นการพดูและการสนับสนุนการรักษาในดา้นอื�นๆ ,
คําแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญเฉพาะดา้นสําหรับการชว่ยเหลอืในอนาคต

สญัชาตไิทย สญัชาตอิื�นๆ

❏ สําเนาสตูบิตัรของนักเรยีน
❏ สําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา-มารดา และ

ของนักเรยีน
❏ สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา และ

ของนักเรยีน (ถา้ม)ี

❏ หนังสอืเดนิทางของนักเรยีน
❏ สําเนาสตูบิตัร (ภาษาองักฤษ)
❏ ใบอนุญาตเขา้ประเทศ (Non-Immigrant

Visa) ของนักเรยีน
❏ ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน นับ

ตั �งแตว่นัที�ข ึ�นทะเบยีนเป็นนักเรยีน
ใหม่

❏ หนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตเขา้ประเทศ
ของบดิา-มารดา หรอืผูป้กครอง

❏ หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที�ไมไ่ดอ้ยูใ่น
ความดแูลของบดิา-มารดา)
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การทดสอบและการสอบสมัภาษณ์
● ผูส้มคัรเรยีนตั �งแตช่ั �นประถมศกึษาปีที� 1 ขึ�นไปจะไดรั้บการจัดตารางวนัและเวลาการสอบวดัความรู ้

และสมัภาษณ์
● บดิา-มารดา หรอืผูป้กครองตอ้งเขา้รว่มการสมัภาษณ์
● การทดสอบวดัความรูข้องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 1 - มธัยมศกึษาปีที� 5 จะมกีารทดสอบทกัษะ

ในวชิาคณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และภาษาจนี

การพจิารณาคดัเลอืก
หลงัจากฝ่ายวดัผลและครใูหญป่ระเมนิผลนักเรยีน และไดรั้บรองผลการสอบตา่งๆ แลว้ โรงเรยีนจะแจง้ผล
การสอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัผูป้กครองทราบ

กาํหนดการการสมคัร
โรงเรยีนเปิดรับสมคัรนักเรยีนตั �งแตร่ะดบัชั �นเตรยีมอนุบาลถงึระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 ตลอดปีการศกึษา
หากจํานวนนักเรยีนในแตล่ะระดบัชั �นยงัไมค่รบตามจํานวนที�กําหนด
โรงเรยีนเปิดรับสมคัรนักเรยีนระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 - 5 ตลอดปีการศกึษารับนักเรยีนใหมเ่ขา้ศกึษาใน
ภาคการศกึษาที� 1 โดยนักเรยีนระดบัชั �นดงักลา่วจะตอ้งเกบ็หน่วยกติในแตล่ะภาคการศกึษาใหค้รบตาม
หลกัสตูรที�โรงเรยีนกําหนดไว ้ผูส้มคัรสอบควรสมคัรสอบลว่งหนา้กอ่นเปิดการศกึษาเพื�อสํารองที�นั�งไว ้

นโยบายการยกเลกิสถานะนกัเรยีนใหม่
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
ทางฝ่ายทะเบยีนจะเป็นผูจั้ดลําดบันักเรยีนเขา้ชั �นเรยีน โดยการจัดลําดบัของนักเรยีนนั�นจะยดึตามวนัที�
นักเรยีนสมคัรสอบและทําการสอบสมัภาษณเ์สร็จครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ หากมทีี�วา่งในระดบัชั �นที�สมคัรไว ้
ทางฝ่ายทะเบยีนจะแจง้ไปยงัผูป้กครองเพื�อยนืยนัความประสงคใ์นการเขา้เรยีน หากทางผูป้กครองยนืยนั
สทิธิ�ใหนั้กเรยีนเขา้ศกึษา จะตอ้งชาํระคา่เลา่เรยีนใหก้บัทางโรงเรยีนภายใน 5 วนั เพื�อยนืยนัสทิธิ�ในการเป็น
นักเรยีนใหส้มบรูณ์

การจดัแบง่ช ั�นเรยีน

● ทางโรงเรยีนขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนดระดบัชั �นของนักเรยีนใหมต่ามความเหมาะสม
● ผลการทดสอบผลการสอบสมัภาษณ ์และผลการเรยีนที�ผา่นมาจะถกูใชเ้พื�อประกอบการพจิารณา
● การจัดแบง่ระดบัชั �นเรยีนจะถกูพจิารณาโดยฝ่ายวดัประเมนิผลนักเรยีนและครใูหญ่
● การจัดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษของนักเรยีนขึ�นอยูก่บัผลสอบ นักเรยีนอาจตอ้งเขา้เรยีนใน

โปรแกรม EAL
● การจัดแบง่ระดบัชั �นเรยีนภาษาจนีและภาษาไทย จะขึ�นอยูก่บัผลการสอบสมัภาษณแ์ละหรอืผลการ

สอบวดัความรู ้ซึ�งจะพจิารณาแบง่ระดบัโดยภาควชิาภาษาจนีและภาควชิาภาษาไทยเทา่นั�น
สําหรับเด็กระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 - 6 ที�ไมถ่อืสญัชาตไิทย จะตอ้งเขา้เรยีนในวชิาภาษาไทยตาม
ที�กระทรวง ศกึษาธกิารกําหนด โดยเขา้เรยีน 1 คาบเรยีนตอ่สปัดาหใ์นระยะเวลา 2 ปี
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เกณฑอ์ายแุละชว่งวนัเกดิที�เปิดรบั

นักเรยีนที�มอีายนุอ้ยหรอืมากกวา่ชั �นปีที�จะเขา้เรยีนจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาใหเ้ขา้สอบ

เกณฑอ์ายทุ ี�เปิดรบัสมคัรทกุระดบัช ั�นเรยีน

อายุ ระดบัช ั�น ชว่งวนัเกดิ

2+ เตรยีมอนุบาล เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2563

3+ อนุบาล 1 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2562

4+ อนุบาล 2 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2561

5+ อนุบาล 3 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2560

6+ ประถมศกึษาปีที� 1 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2559

7+ ประถมศกึษาปีที� 2 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2558

8+ ประถมศกึษาปีที� 3 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2557

9+ ประถมศกึษาปีที� 4 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2556

10+ ประถมศกึษาปีที� 5 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2555

11+ ประถมศกึษาปีที� 6 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2554

12+ มธัยมศกึษาปีที� 1 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2553

13+ มธัยมศกึษาปีที� 2 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2552

14+ มธัยมศกึษาปีที� 3 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2551

15+ มธัยมศกึษาปีที� 4 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2550

16+ มธัยมศกึษาปีที� 5 เกดิกอ่นวนัที� 1 กนัยายน 2549

หมายเหตุ การเขา้เรยีนในหลกัสตูรที�สงูกวา่ที�เกณฑท์ี�กําหนดไว ้จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากทางครใูหญเ่ทา่นั�น

ระเบยีบในการสมคัรสอบคร ั�งที� 2

● ผูส้มคัรสามารถสมคัรสอบวดัความรูแ้ละสมัภาษณก์บัโรงเรยีนไดอ้กีครั �งหลงัผา่นไป 3 เดอืนนับจาก
วนัที�ยื�นใบสมคัรครั �งลา่สดุ

● ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระคา่สมคัรทกุครั �งที�ทําการสมคัรกบัทางโรงเรยีน
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2022-2023 New Student Tuition and Other Fees
รายละเอยีดคา่เลา่เรยีนและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ปีการศกึษา 2565-2566

Tuition and fees in THB

รายการ
เตรยีม
อนบุาล -
อนบุาล 2

อนบุาล 3
ประถม
ศกึษา 1-2

ประถม
ศกึษา 3-5

ประถม
ศกึษา 6

มธัยม
ศกึษา 1-3

มธัยม
ศกึษา 4-5

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

คา่ธรรมเนยีม
แรกเขา้1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

คา่สนับสนุน
กจิการ
โรงเรยีน

ยกเวน้ (ปีการศกึษา 2565-2566)

คา่เลา่เรยีน
ภาคการศกึษา
ที�1

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

คา่เลา่เรยีน
ภาคการศกึษา
ที� 22

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

รวมคา่ใช้
จา่ยสาํหรบั
นกัเรยีนใหม่
345*

324,278 424,278 457,614 462,939 488,741 488,901 511,339

หมายเหตุ
1 ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้
2 นักเรยีนใหมท่ี�ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที�2
ชาํระคา่เลา่เรยีนเฉกเชน่การลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาแรก
3 คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วขา้งตน้ ไมร่วมถงึ คา่ธรรมเนยีมเรยีนเพิ�มเตมิวชิาภาษาจนี (CFB) คา่ธรรมเนยีมเลา่เรยีน
เพิ�มเตมิ วชิาภาษาองักฤษ (EAL/EIP), อปุกรณท์ี�ใชเ้รยีน, ทศันศกึษา, บตัรนักเรยีน, ประกนั, อาหาร
กลางวนั, คา่ฝึกอบรมวชิาทหาร, เครื�องแบบ และหนังสอืรุน่
4   สว่นลดคา่เลา่เรยีนสําหรับ: บตุรของศษิยเ์กา่, บตุรคนที� 3 หรอืมากกวา่, สว่นลดกลุม่, สว่นลดกลุม่บรษัิท,
บตุรของทตูและบคุลากรสถานฑตู, บตุรของขา้ราชการไทย (อนุมตัโิดยผูบ้รหิารโรงเรยีน) สอบถามขอ้มลู
เพิ�มเตมิตดิตอ่ไดท้ี�สํานักงานโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี
5 การเปลี�ยนแปลงคา่เลา่เรยีนขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของผูบ้รหิารโรงเรยีน

● นักเรยีนทกุคนจะไดรั้บการประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิสงูสดุ 60,000 บาท และในกรณีเสยีชวีติจาก
อบุตัเิหตใุนวงเงนิ  650,000 บาท

● คา่เลา่เรยีนมกีารเปลี�ยนแปลงในทกุปี
● ในกรณีเขา้เรยีนในระหวา่งภาคการศกึษาคา่เลา่เรยีนจะคดิตาม

จํานวนวนัที�เขา้เรยีนในภาคการศกึษานั�นๆ ตามนโยบายของผูบ้รหิารโรงเรยีน

คา่ธรรมเนยีมการสมคัร
หลงัจากระบวุนัและเวลาในการสอบแลว้ ผูส้มคัรหรอืผูป้กครองสามารถชาํระคา่สมคัรจํานวน 5,000 บาท
ไดท้ี�ฝ่ายการเงนิของโรงเรยีน
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คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้

นักเรยีนใหมท่ี�เขา้เรยีนในระดบัชั �นอนุบาล 3 หรอืนักเรยีนที�เลื�อนชั �นขึ�นอนุบาล 3 จะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
แรกเขา้ 100,000 บาท คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้เป็นการชาํระเพยีงครั �งเดยีวในการลงทะเบยีนครั �งแรกเทา่นั�น

คา่สนบัสนนุกจิการโรงเรยีน

คา่ธรรมเนยีม 100,000 บาทนี�เพื�อการปรับปรงุพัฒนาสถานที�เรยีน จะไดรั้บคนืภายใน 3 เดอืน หลงัจาก
นักเรยีนจบการศกึษาหรอืลาออกจากโรงเรยีน นักเรยีนจะตอ้งยื�นเอกสารตา่งๆใหค้รบตามที�กําหนด
จงึจะไดรั้บคนืคา่ธรรมเนยีม ทางโรงเรยีนยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วในปีการศกึษา 2565-2566

คา่ธรรมเนยีมการเรยีนเพิ�มเตมิวชิาภาษาองักฤษ (EAL / EIP)

สําหรับนักเรยีนที�มผีลประเมนิดา้นภาษาองักฤษต่าํกวา่เกณฑ ์ตอ้งเขา้รับการเรยีนเพิ�มเตมิ มคีา่ใชจ้า่ย
35,000 บาท ตอ่ภาคการศกึษา คา่ธรรมเนยีมนี�จะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่เลา่เรยีนในภาคปกติ

คา่ธรรมเนยีมการเรยีนเพิ�มเตมิวชิาภาษาจนี (CFB)

สําหรับนักเรยีนที�มผีลประเมนิดา้นภาษาจนีต่าํกวา่เกณฑ ์ตอ้งเขา้รับการเรยีนเพิ�มเตมิ มคีา่ใชจ้า่ย 20,000
บาทตอ่ภาคการศกึษา คา่ธรรมเนยีมนี�จะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่เลา่เรยีนในภาคปกติ

เกี�ยวกบัคา่ธรรมเนยีมหลกัสตูรขา้งตน้

สําหรับนักเรยีนที�เขา้เรยีนในตน้ภาคการศกึษา คา่ธรรมเนยีมการเรยีกเกบ็ EAL, EIP, CFB จะถกูเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนยีมในอตัราตอ่ภาคการศกึษา สําหรับนักเรยีนที�เขา้เรยีนในระหวา่งภาคการศกึษา (Quarter 2/
Quarter 4) จะถกูเรยีกคา่ธรรมเนยีมเป็นควอเตอร์
ในกรณีที�นักเรยีนเขา้หรอืออกจากโปรแกรมในชว่งตน้ภาคการศกึษา ครผููส้อนจะเป็นผูว้ดัผลการเรยีนของ
นักเรยีนวา่มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีนตอ่หรอืสิ�นสดุหลกัสตูร ทางผูป้กครองตอ้งดําเนนิการขอคนื
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัทางผูจั้ดการฝ่ายธรุการ (Business Manager) ภายใน 14 วนัทําการ

ทางโรงเรยีนจะคนืเงนิคา่เลา่เรยีนของหลกัสตูรเหลา่นี�เฉพาะผูท้ี�ออกจากโปรแกรมในชว่ง 14 วนัแรกเทา่นั�น
กรณีที�นักเรยีนออกจากโปรแกรมเหลา่นี�หลงัจาก 14 วนัแรกของภาคการศกึษาจะไมไ่ดรั้บเงนิคนื

คา่ฝึกอบรมนกัศกึษาวชิาทหาร

คา่ฝึกอบรมนักศกึษาวชิาทหารสําหรับนักเรยีนระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3-6 เป็นจํานวนเงนิ 3,000 บาทตอ่
ปีการศกึษาสญัชาตไิทย ที�เลอืกลงทะเบยีนในหลกัสตูร 3 ปี คา่ธรรมเนยีมนี�ไมร่วมชดุฝึกซอ้ม และคา่
เลา่เรยีน อปุกรณท์างการเรยีนอื�นๆ ซึ�งตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�ศนูยฝึ์กอบรม

กาํหนดการชําระคา่เลา่เรยีน

กําหนดการชาํระคา่เลา่เรยีนสําหรับนักเรยีนในปัจจบุนัจะครบกําหนดชาํระกอ่นเริ�มเรยีนในแตล่ะปีการศกึษา
คา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ สําหรับภาคการศกึษาแรก เริ�มตน้เดอืนสงิหาคม และจะครบกําหนดชาํระ
ภายในชว่งสามสปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคม คา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ สําหรับภาคการ
ศกึษาที�สอง เริ�มตน้เดอืนมกราคม และจะครบกําหนดชาํระภายในสามสปัดาหแ์รกของเดอืนพฤศจกิายน
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นักเรยีนใหมท่ี�ไดรั้บการตอบรับและประสงคจ์ะสมคัรเรยีนที�โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี ตอ้งชาํระ
คา่เลา่เรยีนเต็มจํานวนที�ฝ่ายบญัชขีองโรงเรยีนตามกําหนดเวลา การชาํระเงนินี�จะเป็นการรับประกนั
วา่นักเรยีนจะสามารถเขา้ศกึษาที�โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนีได ้รายละเอยีดขั �นตอนและเอกสาร
การลงทะเบยีนจะสมบรูณต์อ่เมื�อทาง โรงเรยีนไดรั้บคา่เลา่เรยีนเต็มจํานวนแลว้เทา่นั�น

การชําระคา่เลา่เรยีน

(ชาํระเป็นเงนิสกลุไทยเทา่นั�น)

ชอ่งทางการชาํระเงนิมดีงัตอ่ไปนี�

● บตัรเครดติ (Master Card, Visa and JCB) คา่ธรรมเนยีม 1.5 %

● แคชเชยีรเ์ชค็

● โอนเขา้บญัชธีนาคารของโรงเรยีน

โรงเรยีนไมรั่บชาํระคา่เลา่เรยีนโดยเชค็บคุคลหรอืบรษัิท

ผูป้กครองเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติหรอืแคชเชยีรเ์ชค็
กรณีเชค็คนื (เงนิในบญัชขีองผูจ้า่ยมไีมเ่พยีงพอกบัจํานวนตวัเลขที�ปรากฏอยูบ่นเชค็) โรงเรยีนจะคดิ
คา่บรกิาร 500 บาทตอ่การสั�งจา่ยนั�น

การชําระคา่เลา่เรยีนชา้

หากชาํระคา่เลา่เรยีนลา่ชา้กวา่วนัที�กําหนดไว ้ทางโรงเรยีนจะคดิคา่ธรรมเนยีม 250 บาทตอ่สปัดาห ์โดยคดิ
คา่ธรรมเนยีมหลงัจากวนัที�ครบกําหนดชาํระ

โปรดทราบวา่การลงทะเบยีนและการชําระเงนิคา่เลา่เรยีนจะตอ้งชําระใหแ้ลว้เสร็จกอ่นวนัเปิดทาํ
การศกึษา หากชําระไมค่รบตามที�กาํหนด นกัเรยีนไมส่ามารถเขา้ช ั�นเรยีนได้

นกัเรยีนที�ไมก่ลบัเขา้เรยีนหรอืกรณีไมแ่จง้ความประสงคใ์ดๆ

นักเรยีนที�แจง้ความประสงคก์ลบัเขา้เรยีน แตไ่มล่งทะเบยีน และไมม่าโรงเรยีนในเดอืน สงิหาคม 2565
และมกราคม 2566ใหถ้อืวา่พน้สภาพการเป็นนักเรยีนทนัที และหากมคีวามประสงคจ์ะกลบัเขา้มาศกึษาใหม่
จะตอ้งดําเนนิการทกุอยา่งเสมอืนเป็นนักเรยีนใหม่

รถโรงเรยีน

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

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ ี�
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
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นโยบายสว่นลดคา่เทอม

กลุม่บรษิทั
ผูป้กครองของนักเรยีนที�กําลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี หรอื ผูป้กครองของนักเรยีนใหม ่ที�
ทํางานในบรษัิทเดยีวกนัมสีทิธิ�ไดรั้บสว่นลดดงักลา่ว และนักเรยีนใหมท่ี�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑท์ี�
กําหนดจะไดรั้บสทิธิ�ยกเวน้คา่สนับสนุนกจิการโรงเรยีน แตต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมแรกเขา้
ระยะเวลาการไดร้บัสว่นลด :
นักเรยีนจะไดรั้บสว่นลดจนจบการศกึษาจากโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี โดยนักเรยีนตอ้งมคีณุสมบตัอิยูใ่น
เกณฑก์ารไดรั้บสว่นลดที�โรงเรยีนไดกํ้าหนดไว ้
เกณฑก์ารไดร้บัสว่นลด : จํานวนนักเรยีนที�ขอสว่นลดตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑต์อ่ไปนี�

● จํานวนนักเรยีน 5-10 คน จะไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 20%
● จํานวนนักเรยีน 11 คน หรอื มากกวา่ 11 คนขึ�นไป จะไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 25%
● หากจํานวนนักเรยีนลดลง จากที�ไดร้ะบไุวห้ลงัจากที�โรงเรยีนอนุมตัสิว่นลดใหก้บัผูป้กครองแลว้

ไมว่า่ในกรณีใดๆ สว่นลดดงักลา่วจะถกูยกเลกิทนัท ีในกรณีที�ผูป้กครองสามารถคงจํานวนนักเรยีนไว ้
ตามเกณฑท์ี�โรงเรยีนกําหนดจงึสามารถรับสทิธติอ่ได ้

● ผูป้กครองตอ้งยื�นเอกสารใหก้บัโรงเรยีนเพื�อคงสถานะการไดรั้บสทิธิ�กอ่นสิ�นเดอืนมนีาคมของทกุปี

เอกสารที�ตอ้งเตรยีม
1. หนังสอืจัดตั �งบรษัิท โดยมรีายละเอยีด เลขที�ผูเ้สยีภาษี เลขที�จดทะเบยีน ที�อยูบ่รษัิท และ

วตัถปุระสงคใ์นการจัดตั �งบรษัิท เป็นตน้
2. งบการเงนิ: โดยในปีที�ผา่นมาบรษัิทดงักลา่วจะตอ้งมรีายไดข้ั �นตํ�า 150 ลา้นบาท และแสดงเอกสาร

งบการเงนิที�ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชแีลว้ใหก้บัทางโรงเรยีน
3. หนังสอืรับรองการทํางาน โดยจะตอ้งทํางานอยูใ่นบรษัิทอยา่งนอ้ย 1 ปี และมรีายไดไ้มน่อ้ยกวา่

60,000 บาทตอ่เดอืน พรอ้มแนบสเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน และสลปิเงนิเดอืนลา่สดุ
ใหก้บัโรงเรยีน สําหรับชาวตา่งชาตทิี�มอีายกุารทํางานตํ�ากวา่ 1 ปี ตอ้งไดรั้บการพจิารณาจาก
ผูบ้รหิาร

4. ภ.ง.ด 91

ขา้ราชการ

สว่นลดสําหรับขา้ราชการ จะไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 20% และนักเรยีนใหมท่ี�มคีณุสมบตัิ
ครบถว้นตามเกณฑท์ี�กําหนดจะไดรั้บสทิธิ�ยกเวน้คา่สนับสนุนกจิการโรงเรยีน แตจ่ะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
แรกเขา้ ทางคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูต้รวจสอบและอนุมตัใินขั �นตอนสดุทา้ย โดยตอ้งแนบเอกสาร
รับรองการ ทํางาน ที�ออกโดยหน่วยงานราชการ และบตัรประจําตวัขา้ราชการ ประกอบขอรับสว่นลด
ผูป้กครองตอ้งยื�นเอกสารใหก้บัโรงเรยีนเพื�อคงสถานะ การไดรั้บสทิธิ�กอ่นสิ�นเดอืนมนีาคมของทกุปี

ทตูและบคุลากรสถานทตูไตห้วนัประจาํประเทศไทย (TECO)

นักการทตูของสถานทตูไตห้วนัประจําประเทศไทย (TECO) จะไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 25%
นักเรยีนใหมท่ี�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑท์ี�กําหนดจะไดรั้บสทิธิ� ยกเวน้คา่สนับสนุนกจิการโรงเรยีน และ
คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ โดยตอ้งแนบเอกสารรับรองการทํางานที�ออกโดยสถานฑตูไตห้วนัเพื�อใชป้ระกอบการ
ขอรับสว่นลด ผูป้กครองตอ้งยื�นเอกสารใหก้บัโรงเรยีนเพื�อคงสถานะการไดรั้บสทิธิ�กอ่นสิ�นเดอืนมนีาคมของ
ทกุปี

ทตูและบคุลากรสถานทตูประเทศอื�นๆ
สว่นลดสําหรับนักการฑตูของสถานทตูประเทศอื�นๆ จะไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 20% นักเรยีน

ใหม ่ที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑท์ี�กําหนดจะไดรั้บสทิธิ�ยกเวน้คา่สนับสนุนกจิการโรงเรยีน แตจ่ะตอ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ โดยตอ้งแนบเอกสารรับรองการทํางานจากสถานทตูประกอบการขอรับสว่นลด
ผูป้กครองตอ้งยื�นเอกสารใหก้บัโรงเรยีนเพื�อคงสถานะ การไดรั้บสทิธิ�กอ่นสิ�นเดอืนมนีาคมของทกุปี
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สว่นลดกรณีบตุรหลายคน

การไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนจากคา่เลา่เรยีนสทุธ ิไมร่วมถงึคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนยีมในสว่นอื�น
การไดรั้บสว่นลดนี�ใหส้ทิธิ�เฉพาะบตุรหรอืพี�นอ้งครอบครัวเดยีวกนัเทา่นั�น ซึ�งไมว่า่บตุรของทา่นจะสมคัร
เรยีนพรอ้มกนัหรอืไมก่ต็าม ทางโรงเรยีนจะคดิอตัราสว่นลดจากคา่เทอมสทุธขิองบตุรคนเล็กสดุไลลํ่าดบัไป
จนบตุรคนแรกตาม เกณฑก์ารไดรั้บสทิธิ�

เกณฑก์ารไดรั้บสทิธิ� : หากครอบครัวของทา่นมบีตุร 3 คน หรอื มากกวา่ 3 คน เขา้ศกึษาในโรงเรยีน
นานาชาตไิทย-จนี จะไดรั้บสทิธิ�ดงัตอ่ไปนี�

1. บตุร 2 คน ไมไ่ดรั้บสทิธิ�สว่นลด
2. บตุรคนที� 3 ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีน 25%
3. บตุรคนที� 4 ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีน 50%
4. บตุรคนที� 5 ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีน 50%

สาํหรบับตุร-ธดิาศษิยเ์กา่

ศษิยเ์กา่ หมายถงึ บคุคลซึ�งถอืสญัชาต ิและเพศใดกต็ามที�เคยศกึษาในโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี ตั �งแต่
หนึ�งปีขึ�นไปจะไดรั้บสว่นลดคนละ 15% ทั �งนี�คณุสมบตัขิองศษิยเ์กา่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัอยา่งเป็นทางการ
จากฝ่ายทะเบยีนของโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนีเทา่นั�น

กลุม่นกัเรยีนใหมท่ี�ลงทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2565-2566
กลุม่นักเรยีน หมายถงึ นักเรยีนผูย้ื�นขอรับสทิธสิว่นลดเป็นกลุม่ที�ยื�นสมคัรในคราวเดยีวกนั โดยสง่

ใบสมคัรและปฏบิตัติามขอ้ตกลงของโรงเรยีน และชาํระคา่เลา่เรยีนเต็มจํานวน จะไดรั้บสทิธิ�ยกเวน้คา่
สนับสนุนกจิการโรงเรยีนโดยรายละเอยีดสว่นลดมดีงันี�

นักเรยีนใหม ่หมายถงึ นักเรยีนที�ยงัไมเ่คยลงทะเบยีนเรยีนที�โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี
ในปีการศกึษาที�ผา่นมา และปีการศกึษา 2565-2566
เกณฑจ์าํนวนนกัเรยีนในสว่นลดกลุม่

กลุม่ เอ จํานวนนักเรยีน 5 - 9 คน ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 10%
กลุม่ บี จํานวนนักเรยีน 10 -15 คน ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีนคนละ 15 %

(หากจํานวนนักเรยีนในกลุม่ที�มตํี�ากวา่ 10 คนจะไดรั้บสว่นลดตามเกณฑข์องกลุม่เอทดแทน)
ระยะเวลาที�ไดร้บัสว่นลด: ผูป้กครองจะยงัคงไดรั้บสว่นลดตามที�ไดย้ื�นขอ  หากสามารถคงจํานวน
นักเรยีนไวต้ามเกณฑท์ี�ทางโรงเรยีนกําหนด หากจํานวนนักเรยีนลดลง ผูป้กครองมสีทิธิ�ในการชกัชวน
นักเรยีนใหมเ่ขา้รว่ม เพื�อคงสทิธิ�ในการไดรั้บสว่นลดนั�นๆ ไวไ้ด ้
การชําระเงนิ:หลงัจากเอกสารตา่งๆ ไดรั้บการอนุมตัแิลว้ผูป้กครองของนักเรยีนใหมท่ี�ผา่นเกณฑต์ามที�
โรงเรยีน กําหนดจะไดรั้บสทิธิ�ยกเวน้คา่สนับสนุนกจิการโรงเรยีน แตต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมแรกเขา้
หมายเหต:ุ การยื�นขอรับสทิธิ�สว่นลดแบบกลุม่จะตอ้งยื�นในคราวเดยีวกนั ไมส่ามารถยื�นขอรับสทิธิ�เพิ�มเตมิ
ภายหลงัได ้

เง ื�อนไขการไดร้บัสว่นลดคา่เลา่เรยีน
1. สว่นลดนี�มรีะยะเวลาจํากดัเฉพาะในปีการศกึษานี� (2565-2566) เทา่นั�นและอาจมกีารพจิารณา

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข
2. เอกสารจะไดรั้บการตรวจสอบโดยผูจั้ดการฝ่ายธรุกจิ
3. การขอสว่นลดในทกุกรณีจะไดรั้บการพจิารณาโดยหวัหนา้ฝ่ายบรหิารสถานศกึษา และอาจมกีาร

ขอเอกสารรับรองเพิ�มเตมิเพื�อยนืยนัสทิธิ�การรับสว่นลด
4. ผูข้อรับสว่นลดจะไดรั้บการตดิตอ่กลบัจากโรงเรยีนหลงัจากสง่เอกสารการสมคัร 3-4 สปัดาห์
5. การชาํระเงนิคนืจะดําเนนิการภายใน 45 วนัหลงัจากที�เอกสารไดรั้บการอนุมตัแิลว้
6. สว่นลดนี�จะมผีลจนนักเรยีนจบการศกึษาจากโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี และหมายรวมถงึนักเรยีน

ตอ้งมคีณุสมบตัอิยูใ่นเกณฑก์ารไดรั้บสว่นลดตามที�โรงเรยีนกําหนดไว ้
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การลาออกกอ่นจบการศกึษา
การขอคนืคา่เลา่เรยีนจะมเีงื�อนไขดงัตอ่ไปนี�

15 วนั หรอื มากกวา่ กอ่นเปิดภาคการศกึษา 100%
ภายใน 19 วนั นับจากวนัที�เปิดภาคการศกึษา 50%
20 วนั แตไ่มเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัที�เปิดภาคการศกึษา 25%
เปิดภาคการศกึษามาแลว้ 40 วนัขึ�นไป ไมไ่ดรั้บเงนิคนื

การทําเรื�องคนืเงนิคา่เลา่เรยีนจะคํานวณจากคา่เลา่เรยีนสทุธเิทา่นั�น คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ หรอืคา่เรยีนเสรมิ
โปรแกรมตา่งๆ จะไมไ่ดรั้บเงนิคนื การคนืเงนิในกรณีพเิศษตา่งๆ จะตอ้งมเีอกสารอนุมตัแิละลงนามจากผูท้ี�มี
อํานาจในการอนุมตัิ

การลดหยอ่นคา่เลา่เรยีนในกรณีสมคัรเขา้เรยีนชา้
สว่นลดคา่เลา่เรยีนจะไดรั้บการลดหยอ่นตามจํานวนวนัที�โรงเรยีนเปิดเรยีน โดยมเีงื�อนไขดงันี�
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%

การคนืเงนิในทกุกรณีนั�นจะไมร่วมดอกเบี�ยและทางโรงเรยีนจะดําเนนิการใหเ้ร็วที�สดุภายในระยะเวลา 3
เดอืน หลงัจากไดรั้บเอกสารแจง้การลาออก โดยมลีายมอืชื�อรับรองจากทางผูป้กครองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
พรอ้มทั �งระบรุายละเอยีดชื�อและเลขที�บญัชธีนาคารของผูรั้บเงนิคนืครบถว้น
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