โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ปี การศึกษา 2560/2561
หลังจากทีทางโรงเรียนได้ รับเอกสารการสมัครเรี ยนตามทีระบุไว้ ครบถ้ วนแล้ ว ทางฝ่ ายวัดประเมินผลนักเรี ยนจะดําเนินการจัดวัน
และเวลาเพือทําการทดสอบนักเรียน
1. กรอกเอกสารการสมัครเรี ยนให้สมบูรณ์
2. กรอกเอกสารใบบันทึกสุ ขภาพประจําตัวนักเรี ยน
3. รายงานผลการเรี ยนล่าสุ ด 2-3 ปี จากโรงเรี ยนเดิม ( หากนักเรี ยนมีความประสงค์เข้าทดสอบเพือเข้าศึกษาในชันประถมศึกษา
ปี ที 1 – มัธยมศึกษาปี ที 6 มีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องแสดงผลการเรี ยนล่าสุ ด 3 ปี จากโรงเรี ยนเดิม ) รายงานผลการเรี ยน
ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและมีตราประทับรับรอง
4. นักเรี ยนชาวต่ างชาติ:
 หนังสื อเดินทาง (Passport) ของนักเรี ยน
 สําเนาใบสู ติบตั ร (ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและมีตราประทับรับรอง)
 ใบอนุญาตเข้าประเทศ (Non-immigrant Visa) ของนักเรี ยนต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนนับตังแต่วนั ขึนทะเบียน
เป็ นนักเรี ยนใหม่
 หนังสื อเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตเข้าประเทศของบิดา-มารดา หรื อผูป้ กครอง
 หนังสื อมอบอํานาจ (Authorized Letter)
นักเรี ยนสั ญชาติไทย:
 สําเนาใบสู ติบตั รนักเรี ยน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา และของนักเรี ยน(ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์และรายงานผลการฉี ดวัคซี น
6. รู ปถ่ายขนาด 1*1 นิว จํานวน 3 รู ป
7. ข้อมูลรายละเอียดทางด้านอารมณ์และพัฒนาการเรี ยนรู ้อืนๆทีทางบุตรหลานของท่านต้องได้รับการดูแลเพิมเติม อาทิ:





สําเนารายงานผลการวินิจฉัยทังหมด, แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรื อ แผนการส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้
ข้อมูลทางการแพทย์ทีเกียวกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ผลการรักษาเกียวกับพัฒนาการด้านการพูดและการสนับสนุนการรักษาในด้านอืนๆ
คําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านสําหรับการช่วยเหลือในอนาคต

ชํ าระค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบ 3,000 บาท(ไม่ สามารถคืนเงินได้ ) ในวันทีทําการสอบสั มภาษณ์ ได้ ทีฝ่ ายการเงินของโรงเรี ยน

ระยะเวลาการรับสมัคร
1. ทางโรงเรี ยนเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนตังแต่ระดับชันเตรี ยมอนุบาลจนถึงระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ตลอดปี การศึกษา หาก
จํานวนนักเรี ยนในแต่ละระดับชันยังไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด
2. ทางโรงเรี ยนเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3-5 ในทุกต้นปี การศึกษา อย่างไรก็ตามนักเรี ยนในระดับชันมัธยม
ศึกษาชันปี ที 3-6 จะต้องเก็บหน่วยกิตในการเรี ยนของแต่ละปี การศึกษาให้ครบตามหลักสู ตรของโรงเรี ยนทีกําหนดไว้
ถึงแม้วา่ จะมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากทีเดิมมาแต่นกั เรี ยนยังคงต้องเริ มเรี ยนภายใน15 วันของการเริ มต้นภาคการศึกษานัน
3. ผูส้ มัครสอบควรสมัครสอบล่วงหน้าก่อนเปิ ดปี การศึกษาต่อไปเพือสํารองทีนังไว้
การทดสอบและการสอบสั มภาษณ์
1. ผูส้ มัครสอบจะได้รับการจัดตารางวันและเวลาในการสอบวัดความรู ้และสัมภาษณ์
2. ผูป้ กครองสามารถเข้าร่ วมการสัมภาษณ์ของนักเรี ยนระดับชันเตรี ยมอนุบาลถึงประถมศึกษาปี ที 6 กับทางครู ฝ่ายวัดประเมิน
ผลนักเรี ยนตังแต่ระดับชันมัธยมศึกษาขึนไป ทางฝ่ ายวัดประเมินผลนักเรี ยนจะมีการพูดคุยรายละเอียดการสอบกับทาง
ผูป้ กครอง
3. การสอบวัดความรู ้ของนักเรี ยนระดับชันเตรี ยมอนุบาลถึงระดับชันอนุบาล 3 จะทดสอบในเรื อง พัฒนาการของเด็ก ภาษา
และทักษะทางด้านการสื อสาร รวมทังพฤติกรรมของเด็ก
4. การทดสอบวัดความรู ้นกั เรี ยนในระดับชันประถมศึกษาปี ที 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที 6 จะพิจารณาตามระดับชันของแต่ละคน
โดยการทดสอบทักษะในวิชาคณิ ตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย
การพิจารณาคัดเลือก
หลังจากได้รับการรับรองผลการสอบต่างๆ จากทางฝ่ ายวัดประเมินผลนักเรี ยน และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนแล้ว ทางโรงเรี ยน
จะแจ้งผลการสอบของนักเรี ยนให้กบั ทางผูป้ กครองทราบในวันสอบ
นโยบายการยกเลิกสถานะตามระยะเวลาทีกําหนดสํ าหรับนักเรี ยนทีสมัครเข้ าศึกษา
สําหรับนักเรี ยนทีได้รับการตอบรับเพือเข้าศึกษาทีโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน จะต้องทําการลงทะเบียนภายใน 15 วัน
นับตังแต่วนั ทีได้รับจดหมายตอบรับ เพือเป็ นการรับรองสถานะการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน เนืองจากทางโรงเรี ยนจํากัดจํานวน
นักเรี ยนในแต่ละระดับชันเรี ยน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาทางโรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใหม่เริ มเข้าเรี ยนภายใน 15 วันแรก
ของภาคการศึกษา
การสํ ารองทีสํ าหรับนักเรียนทีรอการตอบรับเพือเข้ าเรี ยน
ทางฝ่ ายทะเบียนจะเป็ นผูจ้ ดั ลําดับนักเรี ยนเข้าชันเรี ยน โดยการจัดลําดับของนักเรี ยนนันจะยึดตามวันทีนักเรี ยนสมัครสอบ
และทําการสอบสัมภาษณ์เสร็ จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หากมีทีว่างในระดับชันทีสมัครไว้ทางฝ่ ายทะเบียนจะแจ้งไปยังผูป้ กครองเพือ
ยืนยันความประสงค์ในการเข้าเรี ยน หากทางผูป้ กครองยืนยันสิ ทธิ ให้นกั เรี ยนเข้าศึกษาจะต้องชําระค่าเล่าเรี ยนให้กบั ทางโรงเรี ยน
ภายใน 5 วัน เพือยืนยันสิ ทธิ ในการเป็ นนักเรี ยนให้สมบูรณ์

การจัดแบ่ งชั นเรี ยน
1. ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ ในการกําหนดระดับชันของนักเรี ยนใหม่ให้เหมาะสม โดยการใช้ผลการสอบสัมภาษณ์ ผลการ
เรี ยนในปี ทีผ่านมาเพือประกอบการพิจารณา
2. การจัดแบ่งระดับชันเรี ยนจะถูกพิจารณาโดยฝ่ ายวัดประเมินผลนักเรี ยน และรับรองโดยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
3. การจัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรี ยนขึนอยูก่ บั ผลสอบ นักเรี ยนอาจต้องเข้าเรี ยนในโปรแกรม ELL โดยโปรแกรมดังกล่าว
จะเปิ ดให้กบั เด็กระดับชันประถมศึกษาปี ที1 – มัธยมศึกษาปี ที 2 เท่านัน
4. การจัดแบ่งชันเรี ยนภาษาจีนและภาษาไทย จะขึนอยูก่ บั ผลการสอบสัมภาษณ์และหรื อผลการสอบวัดความรู ้ ซึ งจะพิจารณา
แบ่งระดับโดยภาควิชาภาษาจีนและภาควิชาภาษาไทยเท่านัน
เกณฑ์ อายุ และช่ วงวันเกิดทีเปิ ดรับ
1. สําหรับนักเรี ยนทีมีอายุเกิน 1 ปี ขึนไปจากเกณฑ์ทีกําหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในการเข้าเรี ยน
2. รายละเอียดเกณฑ์อายุทีเปิ ดรับในแต่ละระดับมีดงั ต่อไปนี
ตารางระดับชั นและช่ วงอายุทีเปิ ดรับ ปี การศึกษา 2560/2561
อายุ
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+
15+
16+
17+

ระดับชัน
เตรี ยมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
มัธยมศึกษาปี ที 1
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 3
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
มัธยมศึกษาปี ที 6

ช่ วงวันเกิด
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
เกิดก่อนวันที 1 กันยายน 2543

หมายเหตุ การเข้าเรี ยนในหลักสู ตรทีสู งกว่าทีเกณฑ์ทีกําหนดไว้ จะต้องได้รับการรับรองจากทางครู ใหญ่เท่านัน
ระเบียบในการสมัครสอบรอบทีสอง
1. ผูส้ มัครสามารถสมัครทดสอบกับทางโรงเรี ยนได้อีกครังหลังผ่านไป 3 เดือนนับจากวันทียืนใบสมัครครังล่าสุ ด
2. ผูส้ มัครสอบจะต้องชําระค่าสมัครสอบทุกครังทีทําการสอบกับทางโรงเรี ยน

รายละเอียดค่าเทอม ปี การศึกษา 2560/2561
รายการ

ค่ าธรรมเนียมการ
สมัครเรียน
*ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า
(ไม่ สามารถเรียกคืน
เงินได้)
*ค่ าสนับสนุนกิจการ
โรงเรียน (ได้คืนเมือจบ
การศึกษาหรือลาออก)
ค่ าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาที 1

เตรียม
อนุบาลอนุบาล 2

อนุบาล 3

3,000

3,000

ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ปี ที 1-2
ปี ที 3-4
ปี ที 5
ปี ที 6
ปี ที 1-3

3,000

มัธยมศึกษา
ปี ที 6

3,000

3,000

3,000

3,000

*100,000 *100,000

*100,000

*100,000

*100,000 *100,000 *100,000 *100,000

*100,000 *100,000 *100,000

*100,000

*100,000

*100,000 *100,000 *100,000 *100,000

152,539

152,539

173,079

176,069

176,069

187,998

187,998

198,372

202,142

*รวมค่ าใช้ จ่ายทังหมด

255,539

355,539

376,079

379,069

379,069

390,998

390,998

401,372

405,142

ค่ าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาที 2

142,679

142,679

152,963

154,897

154,897

166,826

166,972

177,346

177,346

-

3,000

มัธยมศึกษา
ปี ที 4-5

3,000

**หมายเหตุ ค่ าเล่ าเรียนปรับขึนทุกปี ขึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนโดยไม่ มีการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

* นักเรี ยนใหม่ทีลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาทีสอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเข้าเรี ยนในภาคการศึกษาแรก
* นักเรี ยนในชัน ป.1-ป.2 ทางโรงเรี ยนมีการจัดเตรี ยมอาหารกลางวันให้ สําหรับนักเรี ยนในชันเตรี ยมอนุบาล-ชันอนุบาล 3 ทางโรงเรี ยนมีการจัดเตรี ยม
เตรี ยมให้ทงอาหารว่
ั
างและอาหารกลางวัน
* ทางโรงเรี ยนจัดทําประกันอุบตั ิเหตุให้แก่นกั เรี ยนทุกคนในวงเงินสูงสุด 60,000 บาทต่อครัง และในกรณี เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุในวงเงิน 650,000 บาท
*ค่าเล่าเรี ยนมีการปรับขึนทุกปี

ค่ าธรรมเนียมการสมัคร
หลังจากระบุวนั และเวลาในการสอบแล้ว ผูส้ มัครหรื อผูป้ กครองสามารถชําระค่าธรรมเนียมการสมัครจํานวน 3,000 บาท
ได้ทีฝ่ ายการเงินของโรงเรี ยน ชํ าระครังเดียวไม่ สามารถเรี ยกคืนเงินได้
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า (ไม่ สามารถเรี ยกคืนเงินได้ )
นักเรี ยนใหม่ทีสมัครในระดับชันเตรี ยมอนุบาล-ชันอนุบาล 2 จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมือนักเรี ยนขึนชันอนุบาล 3
เท่านัน นักเรี ยนใหม่ทีสมัคระดับชันอนุบาล 3 ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที 6 จะเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมส่ วน
นีชําระเพียงครังเดียวในการลงทะเบียนเรี ยนครังแรกเท่านัน
ค่ าสนับสนุนกิจการโรงเรียน (สํ าหรับนักเรี ยนใหม่ ได้ คืนเมือจบการศึกษาหรือลาออก)
ค่าธรรมเนียม 100,000 บาทนี จะได้รับคืนภายใน 3 เดือน หลังจากจบการศึกษาหรื อลาออกจากโรงเรี ยน
ค่ าฝึ กอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (3,000 บาท ต่ อปี การศึกษา)
ค่าฝึ กอบรมนักศึกษาวิชาทหาร 3,000 บาท ต่อปี การศึกษานีสําหรับนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3-6 สัญชาติไทย ทีเลือก
ลงทะเบียนในหลักสู ตร 3 ปี ค่าธรรมเนียมนีไม่รวมชุ ดฝึ กซ้อมและค่าเล่าเรี ยน อุปกรณ์ทางการเรี ยนอืนๆ ซึ งต้องชําระค่าใช้จ่าย
เพิมเติมทีศูนย์ฝึกอบรม

ค่ าเรียนภาคฤดูร้อน
สําหรับนักเรี ยนใหม่ตอ้ งเข้าเรี ยนภาคฤดูร้อนเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน
ค่ าธรรมเนียมการเรียนเพิมเติมวิชาภาษาอังกฤษ (ELL): 25,000 บาท
สําหรับนักเรี ยนทีมีผลประเมินด้านภาษาอังกฤษตํากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเรี ยนเพิมเติม มีค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ต่อภาค
การศึกษา ค่าธรรมเนียมนีจะเรี ยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเรี ยนในภาคปกติ
ค่ าธรรมเนียมการเรียนเพิมเติมวิชาภาษาจีน (CFL): 15,000 บาท
สําหรับนักเรี ยนทีมีผลประเมินด้านภาษาจีนตํากว่าเกณฑ์ ต้องเข้ารับการเรี ยนเพิมเติม มีค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อภาค
การศึกษา ค่าธรรมเนียมนีจะเรี ยกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเรี ยนในภาคปกติ
หมายเหตุ: เกียวกับค่ าธรรมเนียมหลักสู ตร ELL, CFL ข้ างต้ น
นักเรี ยนทีต้องเรี ยนในห้อง ELL, CFL ค่าธรรมเนียมจะเรี ยกเก็บในภาคการศึกษาดังกล่าว ในกรณี ทีนักเรี ยนเข้าหรื อออก
จากโปรแกรมในตอนต้นภาคการศึกษา ครู ผสู ้ อนเป็ นผูว้ ดั ผลการเรี ยนของนักเรี ยนว่ามีความจําเป็ นทีต้องเรี ยนต่อหรื อสิ นสุ ด
หลักสู ตรโดยจะมีจดหมายแจ้งไปทางผูป้ กครอง เพือประกอบการตัดสิ นใจภายใน 14 วันแรกของการเรี ยนเริ มต้นภาคการศึกษา ทาง
โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าเล่าเรี ยนของหลักสู ตรเหล่านีเฉพาะผูท้ ีออกจากโปรแกรมในช่วง 14 วันแรกเท่านัน กรณี ทีนักเรี ยนออกจาก
โปรแกรมเหล่านีหลังจาก 14 วันแรกของภาคการศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน

นโยบายการชําระค่าเล่าเรียนสํ าหรับปี การศึกษา 2560-2561
กําหนดการชํ าระค่ าเล่ าเรียน
กําหนดการชําระค่าเล่าเรี ยนสําหรับนักเรี ยนในปั จจุบนั จะครบกําหนดชําระก่อนเริ มเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา ค่าเล่าเรี ยน
และค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับภาคการศึกษาแรกเริ มต้นเดือนสิ งหาคมและจะครบกําหนดชําระภายในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนพฤษภาคม ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆสําหรับภาคการศึกษาทีสองเริ มต้นเดือนมกราคมจะครบกําหนดชําระภายในสาม
สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน นักเรี ยนใหม่ทีได้รับการตอบรับและประสงค์จะสมัครเรี ยนทีโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน ต้อง
ชําระค่าเล่าเรี ยนเต็มจํานวนทีฝ่ ายบัญชีของโรงเรี ยนตามกําหนดเวลา การชําระเงินนีจะเป็ นการรับประกันว่านักเรี ยนจะสามารถเข้า
ศึกษาทีโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน ได้ รายละเอียดขันตอนและเอกสารการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมือทางโรงเรี ยนได้รับค่าเลา
เรี ยนเต็มจํานวนแล้วเท่านัน
รูปแบบการรับชํ าระค่ าเล่ าเรียน
1. ทางโรงเรี ยนรับชําระค่าเล่าเรี ยนโดยช่องทางดังต่อไปนี
 บัตรเครดิต ( Master and Visa: Ordinary Cards, Gold Cards, Platinum Cards และ JCB Card ) โดยคิด
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 1.5 %
 แคชเชียร์ เช็ค
 ชําระโดยการฝากเข้าบัญชีธนาคารทีทางโรงเรี ยนระบุได้ทุกสาขา
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทีทางโรงเรี ยนได้ระบุไว้

*** หมายเหตุ ทางโรงเรี ยนไม่รับชําระค่าเล่าเรี ยนโดยเช็คบุคคลหรื อบริ ษทั ผูป้ กครองจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในการชําระค่าเล่าเรี ยนผ่านทางบัตรเครดิตหรื อแคชเชียร์ เช็คโดยตัวท่านเอง
2. ชําระค่าล่าเรี ยนด้วยสกุลเงินบาทเท่านัน
3. ทางโรงเรี ยนไม่รับชําระค่าเล่าเรี ยนโดยเช็คสังจ่ายวันทีล่วงหน้าและเช็คต่างจังหวัด
4. หากเกิดกรณี เช็คคืน(เงินในบัญชีของผูจ้ ่ายมีไม่เพียงพอกับจํานวนตัวเลขทีปรากฎอยูบ่ นเช็ค)ทางโรงเรี ยนจะคิดค่าบริ การ
500 บาทต่อการสังจ่ายนัน
การชํ าระค่ าเล่ าเรียนล่ าช้ า
หากชําระค่าเล่าเรี ยนล่าช้ากว่าวันทีกําหนดไว้ ทางโรงเรี ยนจะคิดค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อสัปดาห์ โดยคิดค่าธรรมเนียม
หลังจากวันทีครบกําหนดชําระ ทางโรงเรี ยนมีความประสงค์ทีจะแจ้งให้ทราบว่าการลงทะเบียนและการชําระเงินค่าเล่าเรี ยนจะต้อง
แล้วเสร็ จก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา หากชําระไม่ครบตามทีกําหนดนักเรี ยนไม่สามารถเข้าชันเรี ยนได้
นักเรี ยนทีไม่ ส่งเรืองกลับเข้ าเรียนหรือกรณีไม่ แจ้ งความประสงค์ ใดๆ
สําหรับนักเรี ยนทีทําเรื องพักการเรี ยนไว้และไม่มีการแจ้งความประสงค์ใดๆ กับทางโรงเรี ยนภายในเดือนสิ งหาคม 2560
และ เดือนมกราคม 2561หรื อไม่มีเอกสารหรื อจดหมายข้อยกเว้นต่างๆ จากทางโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะขอดําเนิ นการยกเลิกการคืน
เงินค่าสนับสนุนกิจการโรงเรี ยนทีมีอยูก่ บั ทางโรงเรี ยน และหากมีความประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาใหม่อีกครังจะต้องดําเนินการทุก
อย่างตามขันตอนเหมือนการรับนักเรี ยนใหม่

นโยบายส่ วนลดค่ าเล่าเรียน (2560-2561)
ผูป้ กครองสามารถเลือกรู ปแบบส่ วนลดทีเหมาะสมกับท่านได้ดว้ ยตัวเอง นักเรี ยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที
กําหนดจะได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรี ยนประจําปี การศึกษา 2560-2561
1. กลุ่มบริษัท
ผูป้ กครองของนักเรี ยนทีกําลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน หรื อ ผูป้ กครองของนักเรี ยนใหม่ ทีทํางานในบริ ษทั เดียวกันมี
สิ ทธิได้รับส่ วนลดดังกล่าว และนักเรี ยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการ
โรงเรี ยนแต่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ระยะเวลาการได้ รับส่ วนลด:
นักเรี ยนจะได้รับส่ วนลดจนจบการศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน โดยนักเรี ยนต้องมีคุณสมบัติอยูใ่ นเกณฑ์การได้รับส่ วนลดที
โรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้
เกณฑ์ การได้ รับส่ วนลด: จํานวนนักเรี ยนทีขอส่ วนลดต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี
 จํานวนนักเรี ยน 4-9 คน จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนคนละ 20%
 จํานวนนักเรี ยน 10 คน หรื อ มากกว่า 10 คนขึนไป จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนคนละ 25%
ั ิส่วนลดให้กบั ผูป้ กครองแล้วไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ส่ วนลด
 หากจํานวนนักเรี ยนลดลงจากทีได้ระบุไว้หลังจากทีโรงเรี ยนอนุ มต
ดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที ในกรณี ทีผูป้ กครองสามารถคงจํานวนนักเรี ยนไว้ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดจึงสามารถรับ
สิ ทธิต่อได้
 ผูป
้ กครองต้องยืนเอกสารให้กบั โรงเรี ยนเพือคงสถานะ การได้รับสิ ทธิ ก่อนสิ นเดือนมีนาคมของทุกปี

เอกสารทีต้ องเตรี ยม
 หนังสื อจัดตังบริ ษท
ั โดยมีรายละเอียด เลขทีผูเ้ สี ยภาษี เลขทีจดทะเบียน ทีอยูบ่ ริ ษทั และวัตถุประสงค์ในการจัดตังบริ ษทั
เป็ นต้น
ั ดังกล่าวจะต้องมีรายได้ขนตํ
ั า 100 ล้านบาท และแสดงเอกสารงบการเงินทีผ่านการ
 งบการเงิน: โดยในปี ทีผ่านมาบริ ษท
ตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชีแล้วให้กบั ทางโรงเรี ยน
 หนังสื อรับรองการทํางาน โดยจะต้องทํางานอยูใ่ นบริ ษท
ั อย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ไม่นอ้ ยกว่า 60,000 บาทต่อเดือน พร้อม
แนบสเตทเม้น(Statement)ย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนล่าสุ ดให้กบั โรงเรี ยน สําหรับชาวต่างชาติทีมีอายุการทํางาน
ตํากว่า 1 ปี ต้องได้รับการพิจารณาจากผูบ้ ริ หาร
2. ข้ าราชการ
ส่ วนลดสําหรับข้าราชการ จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนคนละ 20% และนักเรี ยนใหม่ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที
กําหนดจะได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรี ยน แต่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทางคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู ้
ตรวจสอบและอนุมตั ิในขันตอนสุ ดท้าย โดยต้องแนบเอกสารรับรองการทํางานทีออกโดยหน่วยงานราชการ และบัตรประจําตัว
ข้าราชการ ประกอบขอรับส่ วนลด ผูป้ กครองต้องยืนเอกสารให้กบั โรงเรี ยนเพือคงสถานะ การได้รับสิ ทธิ ก่อนสิ นเดือนมีนาคมของ
ทุกปี
3. ทูตและบุคลากรสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศไทย (TECO)
นักการทูตของสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทย (TECO) จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนคนละ 25% นักเรี ยนใหม่ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ทีกําหนดจะได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรี ยน และค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยต้องแนบ
เอกสารรับรองการทํางานทีออกโดยสถานทูตไต้หวันประกอบการขอรับส่ วนลด ผูป้ กครองต้องยืนเอกสารให้กบั โรงเรี ยนเพือคง
สถานะ การได้รับสิ ทธิ ก่อนสิ นเดือนมีนาคมของทุกปี
4. ทูตและบุคลากรสถานทูตประเทศอืนๆ
ส่ วนลดสําหรับนักการฑูตของสถานทูตประเทศอืนๆ จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนคนละ 20% นักเรี ยนใหม่ทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรี ยน แต่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยต้องแนบ
เอกสารรับรองการทํางานจากสถานทูตประกอบการขอรับส่ วนลด ผูป้ กครองต้องยืนเอกสารให้กบั โรงเรี ยนเพือคงสถานะ การได้รับ
สิ ทธิก่อนสิ นเดือนมีนาคมของทุกปี
5. ส่ วนลดกรณีบุตรหลายคน
การได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนจากค่าเล่าเรี ยนสุ ทธิ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในส่ วนอืน การได้รับส่ วนลดนีให้
สิ ทธิเฉพาะบุตรหรื อพีน้องครอบครัวเดียวกันเท่านัน ซึ งไม่วา่ บุตรของท่านจะสมัครเรี ยนพร้อมกันหรื อไม่ก็ตาม ทางโรงเรี ยนจะคิด
อัตราส่ วนลดจากค่าเทอมสุ ทธิ ของบุตรคนเล็กสุ ดไล่ลาํ ดับไปจนบุตรคนแรกตามเกณฑ์การได้รับสิ ทธิ
เกณฑ์การได้รับสิ ทธิ : หากครอบครัวของท่านมีบุตร 3 คน หรื อ มากกว่า 3 คน เข้าศึกษาในโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน จะ
ได้รับสิ ทธิ ดังต่อไปนี
1. บุตร 2 คน
ไม่ได้รับสิ ทธิ ส่ วนลด
2. บุตรคนที 3
ได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยน 25%
3. บุตรคนที 4
ได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยน 30%
4. บุตรคนที 5
ได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยน 50%

6. สํ าหรับบุตร-ธิดาศิษย์ เก่ า
ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลซึ งถือสัญชาติ และเพศใดก็ตามทีเคยศึกษาในโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน ตังแต่หนึงปี ขึนไป จะ
ได้รับส่ วนลดคนละ 5% ส่ วนลดนีสามารถใช้ร่วมกับนโยบายส่ วนลดค่าเทอมอืนๆ ของโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีนได้ทงนี
ั
คุณสมบัติของศิษย์เก่าต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็ นทางการจากฝ่ ายทะเบียนของโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีนเท่านัน
7. กลุ่มนักเรี ยนใหม่ ทีลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา 2560-2561
กลุ่มนักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนผูย้ นขอรั
ื
บสิ ทธิส่ วนลดเป็ นกลุ่มทียืนสมัครในคราวเดียวกัน โดยส่ งใบสมัครและปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงของโรงเรี ยน และชําระค่าเล่าเรี ยนเต็มจํานวน จะได้รับสิ ทธิ ยกเว้นค่าสนับสนุ นกิจการโรงเรี ยนโดยรายละเอียดส่ วนลดมี
ดังนี
นักเรี ยนใหม่ หมายถึง นักเรี ยนทียังไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนทีโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน ในปี การศึกษาทีผ่านมา และปี
การศึกษา 2560-2561
เกณฑ์ จํานวนนักเรี ยนในส่ วนลดกลุ่ม
กลุ่ม เอ
จํานวนนักเรี ยน 5 - 9 คน
จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนคนละ 10%
กลุ่ม บี
จํานวนนักเรี ยน 10 -15 คน
จะได้รับส่ วนลดค่าเล่าเรี ยน 15 %
(หากจํานวนนักเรี ยนในกลุ่มบีมีตากว่
ํ า 10 คนจะได้รับส่ วนลดตามเกณฑ์ของกลุ่มเอทดแทน)
ระยะเวลาทีได้ รับส่ วนลด: ผูป้ กครองจะยังคงได้รับส่ วนลดตามทีได้ยนขอ
ื หากสามารถคงจํานวนนักเรี ยนไว้ตามเกณฑ์ทีทาง
โรงเรี ยนกําหนดหากจํานวนนักเรี ยนลดลง ผูป้ กครองมีสิทธิ ในการชักชวนนักเรี ยนใหม่เข้าร่ วมเพือคงสิ ทธิ ในการได้รับส่ วนลดนันๆ
ไว้ได้
การชํ าระเงิน: หลังจากเอกสารต่างๆได้รับการอนุมตั ิแล้วผูป้ กครองของนักเรี ยนใหม่ทีผ่านเกณฑ์ตามทีโรงเรี ยนกําหนดจะได้รับ
สิ ทธิยกเว้นค่าสนับสนุนกิจการโรงเรี ยน แต่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
หมายเหตุ: การยืนขอรับสิ ทธิ ส่ วนลดแบบกลุ่มจะต้องยืนในคราวเดียวกัน ไม่สามารถยืนขอรับสิ ทธิ เพิมเติมภายหลังได้
เงือนไขการได้ รับส่ วนลดค่ าเล่ าเรี ยน
1. ส่ วนลดนีมีระยะเวลาจํากัดเฉพาะในปี การศึกษานี (2560-2561) เท่ านัน และจะมีการพิ จารณาการเปลียนแปลงเงื อนไข
2. เอกสารการจะได้ รับการตรวจสอบโดยเจ้ าหน้ าที ของโรงเรี ยน
3. การขอส่ วนลดในทุกกรณี จะได้ รับการพิจารณาโดยหั วหน้ าฝ่ ายบริ หารสถานศึกษา และอาจมีการขอเอกสารรั บรอง
เพิมเติมเพือยืนยันสิ ทธิ การรั บส่ วนลด
4. ผู้ขอรั บส่ วนลดจะได้ รับการติดต่ อกลับจากโรงเรี ยนหลังจากส่ งเอกสารการสมัคร 3-4 สั ปดาห์
5. การชําระเงินคื นจะดําเนินการภายใน 45 วันหลังจากที เอกสารได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว
6. ส่ วนลดนีจะมีผลจนนักเรี ยนจบการศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติไทย-จี น และหมายรวมถึงนักเรี ยนต้ องมีคุณสมบัติอยู่ใน
เกณฑ์ การได้ รับส่ วนลดตามที โรงเรี ยนกําหนดไว้
การลดหย่ อนค่ าเล่ าเรี ยนในกรณีสมัครเข้ าเรียนช้ า
ส่ วนลดค่าเล่าเรี ยนจะได้รับการลดหย่อนตามจํานวนวันทีโรงเรี ยนเปิ ดเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี
โรงเรี ยนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 15 วัน

ไม่ได้รับส่ วนลด

โรงเรี ยนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 16-26 วัน

ได้รับส่ วนลด 10 %

โรงเรี ยนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 27-37 วัน

ได้รับส่ วนลด 20%

โรงเรี ยนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 38-48 วัน

ได้รับส่ วนลด 30%

โรงเรี ยนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่มาแล้ว 49 วันเป็ นต้นไป

ได้รับส่ วนลด 40%

หมายเหตุ การคืนเงินค่าเล่าเรี ยน
การลาออกก่ อนจบการศึกษา
การขอคืนค่าเล่าเรี ยนจะมีเงือนไขดังต่อไปนี
15 วัน หรื อ มากกว่า ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
100%
ภายใน 19 วัน นับจากวันทีเปิ ดภาคการศึกษา
50%
20 วัน แต่ไม่เกิน 39 วัน นับจากวันทีเปิ ดภาคการศึกษา
25%
เปิ ดภาคการศึกษามาแล้ว 40 วันขึนไป
ไม่ได้รับเงินคืน
หมายเหตุ การทําเรื องคืนเงินค่าเล่าเรี ยนจะคํานวณจากค่าเล่าเรี ยนสุ ทธิเท่านัน ค่าใช้จ่ายอืนๆ หรื อค่าเรี ยนเสริ มโปรแกรมต่างๆ จะ
ไม่ได้รับเงินคืน การคืนเงินในกรณี พิเศษต่างๆ จะต้องมีเอกสารอนุมตั ิและลงนามจากผูท้ ีมีอาํ นาจในการอนุมตั ิ การคืนเงินในทุก
กรณี นนจะไม่
ั
รวมดอกเบียและทางโรงเรี ยนจะดําเนินการให้เร็ วทีสุ ดภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากได้รับเอกสารการลาออกโดย
มีลายมือชือรับรองจากทางผูป้ กครองและผูท้ ีเกียวข้อง พร้อมทังระบุรายละเอียดชือและเลขทีบัญชีธนาคารของผูร้ ับเงินคืนครบถ้วน
การเดินทาง
สําหรับนักเรี ยนทีต้องการรถรับส่ งสามารถติดต่อได้ทีบริ ษทั มนตรี ทรานสปอร์ ตจํากัด เบอร์ โทรศัพท์ 02-906-0160, 02-517-9203-5
ต่อ 301-306 ติดต่อ คุณพิมมาดา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที โรงเรี ยนนานาชาติไทย-จีน
ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 7.30 น. – 15.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-751-1201-6 ต่อ 0 หรื อ 200 แฟกซ์: 02-751-1210
Website: www.tcis.ac.th
Email: registrar@tcis.ac.th

