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KINDERGARTEN DIVISION FEE STRUCTURE
Academic Year 2022 - 2023

TUITION FEES

LEVEL SEMESTER 1 SEMESTER 2
TOTAL

ANNUAL
DISCOUNTED TOTAL IF
PAID FULL IN ADVANCE

Pre-Kindergaten 55, 000 55, 000 110, 000 107, 000

Kindergarten 1 58, 000 58, 000 116, 000 113, 000

Kindergarten 2 59, 000 59, 000 118, 000 115, 000

Kindergarten 3 60, 000 60, 000 120, 000 117, 000

OTHER FEES ค่าใชจ่้ายแรกเขา้ สาํหรับนกัเรียนใหม่เท่านั้น

ONE-TIME FEES FOR NEW STUDENTS ONLY
Fee Amount Terms & Conditions

Application & Testing Fee
ค่าสมคัร

1,000.00

Paid upon submission of application form; non-refundable
If the student fails to pass the entrance exam, he/she may be allowed
to retake test for free. If the student fails the retake, he/she will only be
allowed to do another retake after two weeks and must pay an
additional testing fee of 1,000.00
ชาํระเม่ือส่งใบสมคัร : ไม่สามามารถเรียกคืนได้

Registration Fee
ค่าแรกเขา้

30,000.00

Entrance assessments completed; notification of acceptance issued;
paid after signing the registration agreement and other contracts;
non-refundable
ชาํระเม่ือสมคัรและเซ็นเอกสารครบตามท่ีโรงเรียนกาํหนด: ไม่สามามารถเรียกคืนได้

Deposit
ประกนัของเสียหาย

10,000.00
Refundable after withdrawal after deductions of unpaid fees or
damages to school property such as books, computers, etc.
ไดรั้บคืนเม่ือจบการศึกษาหรือลาออก

Uniform Set
ชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน

1,400.00

Paid upon enrollment. Parents may opt to buy more but this is
compulsory.
ชาํระเม่ือสมคัรเรียน ผูป้กครองสามารถเลือกซ้ือเพ่ิมได้

(นกัเรียนตอ้งใส่ชุดนกัเรียน)
OTHER FEES PER SEMESTER (All Students) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆสําหรับนักเรียนทุกคน ต่อ 1 ภาคเรียน

Textbooks (K3 Only) 3,500.00
Paid per semester; non-refundable
ชาํระต่อ 1 ภาคเทอม : ไม่สามารถเรียกคืนได้

Snack and Lunch Fee
อาหารวา่ง+อาหารกลางวนั

6,000.00
Paid per semester; non-refundable
ชาํระต่อ 1 ภาคเทอม : ไม่สามารถเรียกคืนได้

Facilities Maintenance and
Activities Fee
ค่าบาํรุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกและกิจกรรม

8,000.00
Paid per semester; non-refundable
ชาํระต่อ 1 ภาคเทอม : ไม่สามารถเรียกคืนได้

* Insurance fees are included in the tuition fees cited above. ประกนัอุบติัเหตุรวมอยูใ่นค่าเทอมแลว้



SPECIAL OPTIONAL & REQUIRED PROGRAMS (non-refundable; may be required by the school on a case-to-case basis)

SPECIAL PROGRAMS DURING THE REGULAR ACADEMIC YEAR โปรแกรมเพิม่เตมิ

ESL (Extra English as a
Second Language
Program) เรียนเสริมภาษาองักฤษ

15,000.00 /
semester

ESL Fee is charged to students who need support in learning the
English language. สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการเสริมทกัษะภาษาองักฤษ

IEP (Individualized
Education Plan for students
with special needs)
เรียนเสริมพฒันาการ

20,000.00 /
semester

IEP Fee is charged to students who need learning support or
behavioral intervention. สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการเสริมดา้นพฒันาการและพฤติกรรม

Shadow Teacher
ครูพี่เล้ียงส่วนตวั

15,000 /
month

Depending on the assessment result by the IEP specialist, or based
upon the official diagnosis of the child’s doctor, the school may admit
a child to Crestview with a requirement of a shadow teacher. It is also
possible for parents to provide a shadow teacher.
สาํหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บการประเมินจากครูพฒันาการหรือแพทยป์ระจาํตวัของนกัเรียนใหน้กัเรียนมีครูพ่ีเล้ียงประจาํตวั

After School Program
เรียนพิเศษเสริมหลงัเลิกเรียน

3,000 /
month

After school program is limited to the child’s homeroom teacher and
may not be allowed to choose another teacher. This program focuses
on the reteaching of lessons and homework support. This is a group
class and will only be opened if a minimum of three students has
enrolled. เรียนพิเศษเสริมหลงัเลิกเรียนกบัครูประจาํชั้น มุ่งเนน้ทบทวนบทเรียน

SUMMER, VISITORS, & HEADSTART PROGRAMS ซัมเมอร์/เรียนปรับพืน้ฐาน

Summer Festival
(April and/or May)

20,000
Specially designed for students from other schools who wants to
experience Crestview education. สาํหรับนกัเรียนจากโรงเรียนอ่ืน

Summer Bridge
(June and/or July-August)

30,000
Designed for Crestview students who wants to take classes during the
summer break. สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติเครสทว์ิว

Headstart
ปรับพื้นฐานก่อนเขา้เรียน

35,000

Usually for student who wish to join Crestview the following academic
year and is required to take this program after taking the entrance
test. This takes place at the same time as the Summer Bridge.
สาํหรับนกัเรียนใหม่ ท่ีสอบเขา้แลว้และโรงเรียนขอใหล้งเรียนปรับพ้ืนฐาน

Visitors
นกัเรียนท่ีเขา้เรียนชัว่คราวแบบรายเดือน

Monthly
payments

Pre-K/K1
18,000

K2
18,500

K3
19,000

This is allowed on a case-to-case basis where a student joins the
regular class during the academic year. The student is a temporary
visitor for various reasons such as the occurrence of pandemic thus
the student is unable to attend regular classes in his/her school or a
temporary domicile of family due to temporary re-assignment in
workplace. The student is not formally assessed or graded and is not
required to sit during exams or final assessments. Maximum stay of
visitors can be up to one semester only or at the end of the current
semester he/she is enrolled with. The visitor must be enrolled as a
regular student the following semester or be refused enrollment as
visitor.
สาํหรับนกัเรียนท่ีเขา้เรียนชัว่คราวเป็นกรณีพิเศษ นกัเรียนจะไม่ไดรั้บผลการเรียนอยา่งเป็นทางการและไม่ไดเ้ขา้สอบปลายภาค

นกัเรียนท่ีเขา้เรียนชัว่คราวสามารถชาํระเป็นเดือน เพียง 1 ภาคเรียนเท่านั้น หากเรียนต่อตอ้งเขา้เรียนแบบนกัเรียนปกติ



CREDITS AND DISCOUNTS เครดิตและส่วนลด

Sibling discount applies on a year to year basis. Parent must pay for the higher tuition fee among
the siblings. For example, if a parent enrolls two children one in K3, one in K1; K3 tuition fee will be
paid in full, while K1 tuition will be paid with 10% discount and 50% discount on registration fee.
ส่วนลดพ่ีนอ้งมีผลกบัทุกปี ผูป้กครองชาํระค่าเล่าเรียนเตม็จาํนวนของบุตรคนโต ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูป้กครองลงทะเบียนบุตรสองคน หน่ึงในระดบัชั้นอนุบาล3 และอีกคนในระดบั อนุบาล 1
ค่าเล่าเรียนของอนุบาล3 จะชาํระเตม็จาํนวน ในขณะท่ีค่าเล่าเรียนอนุบาล 1 จะไดรั้บส่วนลด 10% และส่วนลด 50% สาํหรับค่าแรกเขา้

Credit card payments will be accepted (visa and master card) with 3% surcharge including
installment payments. Installment payments are available only to KBANK credit card holders for
up to 10 months.
รับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด) โดยมีค่าธรรมเนียม 3% ผอ่นชาํระไดเ้ฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตKBANK นานสูงสุด 10 เดือน

OVERDUE ACCOUNTS: บัญชีทีค้่างชําระ
If the invoice is not paid 7 working days after the due date, a penalty fee of 200.00 per day but shall
exceed 10,000.00. หากไม่ชาํระใบแจง้หน้ีภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีครบกาํหนด จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ 200 บาท

WITHDRAWAL AND REFUNDS: การลาออกและการคืนเงนิ
Regular Program:
Students withdrawing from school shall receive the deposit fees minus all outstanding fees and/or
penalties. Other fees and optional fees shall not be refunded.
นกัเรียนท่ีลาออกจากโรงเรียนจะไดรั้บค่าเงินประกนั โดยหกัลบหรือค่าปรับท่ีคา้งชาํระทั้งหมด ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช่น ค่าเทอม ค่าอาหาร จะไม่ไดคื้น

The following shall be the guide for tuition refund: แนวทางในการคืนเงินค่าเล่าเรียน
 Prior to the start of the school year, 100% of the tuition fees will be refunded

แจง้ออกก่อนเร่ิมปีการศึกษาใหม่ จะไดรั้บเงินคืน 100% ของค่าเล่าเรียน

 15 days after the school has started 80% of the tuition fees will be refunded
แจง้ออกหลงัจาก 15 วนัของการเร่ิมเรียน จะไดรั้บคืน 80% ของค่าเล่าเรียน

 30 days after the school has started 50% of the tuition fees will be refunded
แจง้ออกหลงัจาก30 วนั ของการเร่ิมเรียน จะไดรั้บคืน 50% ของค่าเล่าเรียน

 31 days after the school has started no tuition fees will be refunded

Referral Program*** incentives shall be credited to student’s fees and cannot be converted to cash payments it
can be however to another student at Crestview.
โปรแกรมแนะนาํนกัเรียนอื่นจะถูกโอนไปเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกัเรียน

Referring a student
แนะนาํนกัเรียน 5,000

Cannot refer a member of immediate family. Incentive shall be
credited to the referee’s tuition upon successful payment of the fees

เม่ือแนะนาํนกัเรียนใหม่ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นครอบครัวเดียวกนั จะไดรั้บส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท

Sibling Discount ส่วนลดสาํหรับพี่นอ้ง

Sibling registration fee
ส่วนลดค่าแรกเขา้ 50%

Discount applies to siblings of currently enrolled student
ส่วนลด “นอ้งตามพ่ี” เม่ือบุตรคนโตเขา้เรียนกบัทางโรงเรียนและบุตรคนเลก็เขา้เรียนดว้ยจะไดรั้บส่วนลดค่าแรกเขา้50% ของ

บุตรคนนอ้ง

Tuition fee – 2nd child
ค่าเทอมบุตรคนท่ี2

10%

Discount applies to younger siblings
ส่วนลดค่าเทอมสาํหรับบุตรคนเลก็

Tuition fee – 3rd child
ค่าเทอมบุตรคนท่ี3

15%

Tuition fee – additional
children
ค่าเทอมบุตรคนท่ี 4 เป็นตน้ไป

20%



แจง้ออก31 วนัหลงัจากเร่ิมเรียน จะไม่มีการคืนเงินค่าเล่าเรียน

Weekends and holidays are included in the counting of days referring to tuition refund.
วนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัหยดุนกัขตัฤกษถ์ูกรวมอยูใ่นการนบัวนัท่ีหมายถึงการคืนเงินค่าเล่าเรียน

Summer Festival & Summer Bridge Programs:
No refunds shall be made 10 days prior to the start of the program. This is because, by this time,
curriculum materials and other needed things were already purchased and prepared. A refund of
70% of total fees paid shall be granted if withdrawal was made 11-19 days prior and 100% refund if
withdrawal was made 20 days prior to the start of the program.

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 10 วนัก่อนเร่ิมเรียนเน่ืองจากทางโรงเรียนไดท้าํการจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนแลว้ การคืนเงินสามารถทาํได้

หากมีการขอคืนเงินดงัน้ี 11-19 วนัก่อนเร่ิมเรียน สามารถขอคืนเงินได้70%วนั /ขอคืนเงิน 20 ก่อนเร่ิมเรียนสามารถคืนเงินได้ 100%

Weekends and holidays are included in the counting of days referring to
วนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัหยดุนกัขตัฤกษถ์ูกรวมอยูใ่นการนบัวนัท่ีหมายถึงการคืนเงินค่าเล่าเรียน

RE-APPLYING AND RE-REGISTERING: การสมคัรใหม่และการลงทะเบียนใหม่

Students who leave the school for more than four months for reasons such as participation in
exchange programs or temporary change of domicile may do the following:
นกัเรียนท่ีออกจากโรงเรียนเกินส่ีเดือน โดยมีเหตุผลจาํเป็น เช่นเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนหรือเปล่ียนภูมิลาํเนาชัว่คราว

 Pay a non-refundable reservation fee of 20,000 baht. The student must return to school after
the four-month leave or the semester immediately after the leave period. No refunds of fees
such as deposit must be made. If the family requires refund of fees, there is no need to pay for
reservation fee rather re-enroll later as a new student.
ชาํระเงินค่าจอง ไม่สามารถคืนเงินไดจ้าํนวน 20,000 บาท นกัเรียนตอ้งกลบัมาโรงเรียนหลงัจากออกจากส่ีเดือนหรือปิดภาคเรียนทนัทีหลงัจากออกจากระยะเวลา

 Withdraw from school and when deciding to re-enroll must go through the registration
process as a new student, all fees for new student shall appl
การลาออกจากโรงเรียนและเม่ือตดัสินใจลงทะเบียนใหม่เรียนใหม่จะตอ้งผา่นขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นนกัเรียนใหม่



TUITION FEE QUOTATION

Studen’t Full Name Student’s Nickname

Nationality Entering which level?

Contact Person Phone No./Line

SAMPLE COMPUTATION OF FEES
No. Fees Amount Discount Comments

1. Tuition Fee
2. Application & Testing Fee
3. Deposit
4. Registration
5. Uniform Set

6.
Facilities Maintenance &
Activities Fee

7. Snacks & Meals
8. Textbooks & Technology
9. ESL

10. IEP
11. Shadow Teacher
12. After School

13.
Summer Festival/Summer
Bridge

14. Headstart
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Subtotal

Less Total Discounts

Total

Quoted by
Name &

Signature

Date


