คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
ปการศึกษา 2562/2563
คาสมั ค รและคาธรรมเนี ย มการสอบเขา
คาสมัครและคาธรรมเนียมการสอบเขา (ตอคน): ..................................................................................................... THB 3,000
คาสมัครและคาธรรมเนียมการสอบเขา เป"นคาธรรมเนียมสําหรับนักเรียนใหมทุกคนเมื่อสมัครกับ VCIS เป"นครั้งแรก
 ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับบุตรคนที่ 3 และ คนตอ ๆ ไป
 ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโปรแกรม EP หรือ โปรแกรมไทยและตองการยายมาที่แผนก
นานาชาติ
1. คาธรรมเนี ย มแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขา นักเรียนใหม (ตอคน) ..........................................................................................................THB 50,000
คาธรรมเนียมแรกเขา นักเรียนใหม – บุตรคนที่สอง และคนตอ ๆ ไป .................................................................... THB 40,000
คาธรรมเนียมแรกเขา นักเรียนใหม – เริ่มเขาเรียนในหลักสูตร A-Level .................................................................THB 30,000
คาธรรมเนียมแรกเขาจะตองชําระภายในเวลาที่ระบุในรายงานผลการสอบวัดระดับ ซึ่งกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมคือ
ประมาณ 2 สัปดาหMนับจากวันทีไ่ ดรับรายงาน คาธรรมเนียมแรกเขาจะการันตีที่นั่งของนักเรียน และ ไมสามารถขอคืนได
2. คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดั บ ชั้ น
Early Years (Pre-nursery, Nursery, Reception)
Key Stage 1 (Year 1-2)
Key Stage 2 (Year 3-6)
Key Stage 3 (Year 7-9)
Key Stage 4 IGCSE (Year 10-11)
Key Stage 5 AS and A-Level (Year 12-13)

ตอภาคเรี ย น
THB 88,000
THB 110,000
THB 118,000
THB 129,500
THB 155,500
THB 185,000

ตอปการศึ ก ษา
THB 176,000
THB220,000
THB 236,000
THB 259,000
THB 311,000
THB 370,000

สวนลดบุ ต รคนที่ 2 ขึ้ น ไป: ลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 5 สําหรับบุตรคนที่ 2 และ รอยละ 10 สําหรับบุตรคนที่ 3 และ คนตอๆไป

3. คาธรรมเนี ย มหลั ก สู ต รเสริ ม ภาษาอั ง กฤษ (ESL)
คาธรรมเนียมหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ ตอภาคเรียนและตอนักเรียน 1 คน (เฉพาะนักเรียนที่ตองเรียนเสิรม)

................................ THB

25,000

4. คาธรรมเนี ย มอื่ น
คาอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล (จําเป"นสําหรับนักเรียนอนุบาลจนถึงระดับ Key Stage 1) ........................... THB 9,000
คาอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถม (เป"นทางเลือกสําหรับนักเรียนระดับชั้น Key Stage 2) ................................. THB 4,500
คาสมาชิกสมาคมผูปกครองตอครอบครัว (ตอปhการศึกษา) ......................................................................................... THB 750
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ตอปhการศึกษา) ..................................................................................................................... THB 900

5. คาธรรมเนี ย มสอบ
Cambridge Primary Checkpoint (ตอวิชา) ................................................................................................................. THB 1,100
Cambridge Lower Secondary Checkpoint (ตอวิชา) ................................................................................................. THB 1,900
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) (ตอวิชา) ............................................................ THB 3,900
International General Certificate of Secondary Education Double Award (IGCSE) (ตอวิชา) .................................... THB 7,800
International General Certificate of Secondary Education Art & Design (IGCSE) ..................................................... THB 8,200
International Advanced Level (A Level) (ตอวิชา) .................................................................................................... THB 5,700
International Advanced Subsidiary (AS) or Advanced Second (A2) level (ตอวิชา) ................................................. THB 4,200
International Advanced Subsidiary (AS) or Advanced Second (A2) level Art & Design .......................................... THB 8,200
ICT Starters on Track (ตอวิชา) ................................................................................................................................ THB 2,800
6. คาธรรมเนี ย มวี ซ า
หากตองการไดรับวีซานักเรียน จะตองชําระคาเลาเรียนเต็มจํานวนสําหรับภาคการศึกษาปrจจุบัน โดยคาใชจายในการขอวีซา
เป"นความรับผิดชอบของผูปกครอง โรงเรียนจะทําการชวยเหลือในดานการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซา
7. คาชุ ด นั ก เรี ย น
นักเรียนทุกคนจะตองสวมใสชุดนักเรียนของโรงเรียนวารีเชียงใหมอินเตอรMเนชั่นแนล แผนกนานาชาติ ทานสามารถติดตอ
สอบถามคาชุดนักเรียนไดที่รานจําหนายชุดนักเรียนของโรงเรียน ทานผูปกครองสามารถติดตอกับรานจําหนายชุดนักเรียนดวย
ตนเอง เมื่อชําระคาธรรมเนียมแรกเขาเป"นที่เรียบรอย
8. คาธรรมเนี ย มทั ศ นศึ ก ษา
ในแตละปhการศึกษา โรงเรียนไดจัดใหมีการทัศนศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาของนักเรียน นักเรียนจะตองมี
สวนรวมในการจัดการทัศนศึกษาและเขารวมการทัศนศึกษา
ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นอยูกับสถานที่และระยะทางทีต่ อง
เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ลงทะเบียนสําหรับโครงการ The Duke of Edinburgh Award ตองชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท
และ ชําระคาใชจายสําหรับการทัศนศึกษาอื่นๆ ที่เป"นสวนหนึ่งของโครงการ
9. คาหนั ง สื อ และหนั ง สื อ หองสมุ ด
คาหนังสือเรียน เป"นคาใชจายเพิ่มเติมจากคาธรรมเนียมการศึกษา นักเรียนจะไดรับใบแจงหนี้หลังจากที่นักเรียนไดรับหนังสือ
เรียนของระดับชั้นของตนเองเป"นที่เรียบรอยแลว ราคาหนังสือเรียนจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับระดับชั้นและวิชาเรียน
นักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง Year 11 ถูกกําหนดใหยืมหนังสืออานจากหองสมุดโรงเรียน หากนักเรียนทําหนังสือหองสมุด
สูญหาย จะตองชําระเงินทดแทนตามราคาหนังสือ ณ ปrจจุบันของหนังสือเลมนั้นๆ
10. คาธรรมเนี ย มการขอกุ ญ แจตู ลu อ คเกอรM ใ หม (เฉพาะนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาเทานั้ น )
นักเรียนตั้งแตระดับชั้น Year 7 ถึง Year 11 ทุกคนไดรับอนุญาตใหใชตูลuอคเกอรMเก็บของใชสวนตัวพรอมทั้งกุญแจตู จํานวน 1
ดอก หากนักเรียนทํากุญแจหาย มีคาธรรมเนียมในการขอกุญแจอันใหม 200
11. คาธรรมเนี ย มการสงเอกสาร (สํา หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น YEAR 11 ถึ ง YEAR 13)
ผูปกครองจะไดรับใบแจงหนี้คาธรรมเนียมสงเอกสาร ในกรณีที่ไมสามารถมารับประกาศนียบัตรการสอบไดดวยตนเอง

ขั้ น ตอนการชํา ระเงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และ คาใชจายอื่ น ๆ
การชํา ระเงิ น
การชําระเงิน สามารถชําระเงินไดตามวิธีการ 1 ใน 2 วิธี ดังตอไปนี้
1. ชําระดวยเงินสด หรือ เช็ค ณ แผนกการเงิน โรงเรียนวารีเชียงใหมฯ
2. ชําระดวยบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card ดวยตนเอง ณ แผนกการเงิน โรงเรียนวารีเชียงใหมฯ โดยมีคาธรรมเนียม
การใชเครดิตการMดเพิ่มเติม 1.7%
3. ชําระดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารโรงเรียน
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสันปyาขอย)
ชื่อบัญชี: วารีเชียงใหมอินเตอรMเนชั่นแนล
เลขที่บัญชี: 253-4-14828-9
รหัส SWIFT CODE (สําหรับผูปกครองที่โอนเงินจากตางประเทศ): BKKTHBK
* สําหรับการโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน ขอความกรุณาสงหลักฐานการโอนเงินมาที่ interadmin@varee.ac.th

วั น ครบกํา หนดชํา ระเงิ น
ภาคเรียนที่ 1 ................................................................................................................................................ 31 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 ................................................................................................................................................ 31 มกราคม 2563
คาปรั บ ในกรณี ที่ ชํา ระเงิ น ลาชา
อัตราคาปรับกรณีชําระเงินลาชากวากําหนดคือ 1,000 บาท ตอสัปดาหM โดยจะคิดคาปรับสูงสุดที่ 4,000 บาท
แผนการชํา ระเงิ น
นักเรียนใหมที่ลงทะเบียนเรียนยังคงจะไมไดรับสิทธิในการใชระบบการจัดแผนการชําระเงินสําหรับ
2 ภาคการศึกษาแรกที่
โรงเรียน สําหรับผูปกครองนักเรียนที่เขาเรียนมามากกวา 2 ภาคเรียนและไมสามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน
ตามเวลาที่กําหนดได
ทานสามารถติดตอกับแผนกการเงินเพื่อจัดการแผนการชําระเงินของทาน และจะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดในแตละปhการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
การชํา ระเงิ น ลาชากวากํา หนด
หากผูปกครองชําระเงินลาชากวากําหนด นักเรียนจะถูกพักการเรียนเป"นระยะเวลา 4 สัปดาหMหลังจากวันครบกําหนดชําระเงิน
ประจําภาคเรียน ผูปกครองที่ไมไดชําระเงินตามกําหนดเวลาของแผนกการชําระเงินและไมไดเตรียมทางเลือกอื่นเพื่อการชําระ
เงินภายใน 4 สัปดาหMที่นักเรียนถูกพักการเรียน ผูปกครองจะถูกนําเขาสูสถานะคางชําระและนักเรียนจะถูกถอนชื่อออกจาก
ระบบรายชื่อนักเรียนทันที
คําขอเพื่อเขาศึกษาตออีกครั้งสําหรับนักเรียนที่เคยโดนถอนชื่อไปแลวนั้น จะไดรับการพิจารณาก็ตอเมื่อผูปกครองไดทําการ
ชําระเงินเต็มจํานวนสําหรับภาคเรียนที่ตองการจะเขาเรียนแลวเทานั้น หรือ มีการวางแผนการชําระเงินกับแผนกการเงินดวย
การตกลงที่เป"นลายลักษณMอักษรจากโรงเรียน
นักเรียนที่อยูในสถานะถูกพักการเรียน จะไมไดรับผลการเรียน รายงานจากโรงเรียน เอกสารใบประกาศนียบัตรการสอบทุกวิชา
จดหมายรับรอง และ จดหมายแนะนําตัว ใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้ น ตอนการคื น เงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
เฉพาะคาธรรมเนียมการศึกษาเทานั้นที่สามารถขอคืนได; สําหรับการคืนเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ ไมสามารถขอคืนได;
วั น ที่ ลาออก

จํา นวนเงิ นที่ สามารถคื น ได;

ขอลาออกภายใน 2 สัปดาหMแรกของภาคเรียน
ขอลาออกกอนวันที่ 30 กันยายน ในภาคเรียนที่ 1 และ
กอนวันที่ 28 กุมภาพันธM ในภาคเรียนที่ 2

75% ของคาเลาเรียน
50% ของคาเลาเรียนในภาค
เรียนนั้นๆ

หากขอลาออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน ในภาคเรียนที่ 1 หรือ วันที่ 28 กุมภาพันธM ในภาคเรียนที่ 2 ผูปกครองจะตองชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน ไมสามารถขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาได
* นักเรียนที่ตองการลาออก จะตองทําการแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาหM เพื่อใหทางโรงเรียนเตรียมการเรื่องการคืน
คาธรรมเนียมการศึกษา
** หากผูปกครองไมสามารถแจงการลาออกไดลวงหนากอน 2 สัปดาหM ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
และผูปกครองจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน
*** ผูปกครองจะตองมารับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากโรงเรียน และไมสามารถรับ
คืนไดหากเกินเวลาที่กาํ หนด
**** หากผูปกครองมีความประสงคMจะพักการเรียน (หยุดเรียน) ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ทานจะไมไดรับ
สวนลดในชวงเวลาที่พักการเรียนนั้น ทานยังคงตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน
***** นักเรียนในระดับอนุบาลและประถมที่ลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคเรียน (เต็ม) และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาครบตาม
จํานวนและกําหนดเวลาทั้ง 2 ภาคเรียน นักเรียนสามารถหยุดพักการเรียนได 1 ภาคเรียนโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใดๆ
และ ยังคงการันตีวาสามารถกลับมาเรียนไดในภาคเรียนถัดไป สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา หากตองการหยุด
พักการเรียน เมื่อกลับมาเรียนจะตองทําการสอบวัดระดับอีกครั้ง ทางโรงเรียนไมการันตีที่นั่งสําหรับหองเรียนนั้นๆ หาก
นักเรียนสอบไมผานเกณฑMขั้นต่าํ ของโรงเรียน





โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตางๆ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ จะมีการปรับเปลี่ยนอีกครัง้ ในป. พ.ศ. 2564/2565
คาธรรมเนียมสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 1 ป.
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