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นโยบายการลาออกจากการเป็นนักเรียนและการคืนเงินประกัน

การลาออกจากโรงเรียนอย่างถาวร

การขอพักการเรียน

การไม่กลับมาเรียนท่ีโรงเรียน หรือไม่มาแสดงตัว

การไม่ดําเนินการขอเงินประกันคืน

ข้ันตอนการลาออกจากโรงเรียนอย่างถาวร

ข้ันตอนการพักการเรียนช่ัวคราวหรือการลาหยุดยาว

แบบฟอร์มการขอลาออกจากการเป็นนักเรียน

แบบฟอร์มการขอพักการเรียน

การแก้ไขนโยบาย

เวอร์ช่ัน 1: 12 กรกฎาคม 2563 เวอร์ช่ัน 2: 22 สิงหาคม 2564 เวอร์ช่ัน 3: 24 มกราคม 2566



SCHOOL FEES POLICY
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว มีสามประเภท ได้แก่:

1. ค่าแรกเข้า - สําหรับนักเรียนใหม่หรือนักเรียนท่ีเคยทําเร่ืองลาออกจากโรงเรียนก่อนหน้าน้ี

2. ค่าเล่าเรียนของแต่ละภาคเรียน - ค่าธรรมเนียมปกติท่ีจ่ายโดยนักเรียนทุกคน

3. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม - เป็นค่าธรรมเนียมท่ีจําเป็นสําหรับนักเรียนบางคนหรือบางกลุ่มนักเรียน และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

อื่นๆ สําหรับนักเรียนทุกคน

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียนของแต่ละภาคเรียน

ค่าสมัคร - 2,000
ไม่สามารถเรียกคืนได้

(การส่งใบสมัครไว้น้ัน ไม่อาจเป็นการรับประกันได้ว่าจะมีท่ีว่างในห้องเรียนสําหรับนักเรียน)

ค่าแรกเข้า - 35,000 ไม่สามารถเรียกคืนได้ ชําระเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน

ค่าประกันสําหรับการลงทะเบียนใหม่ - 10,000

ได้รับเงินประกันคืนเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือลาออก

(ในกรณีลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะทําการคืนเงินประกันเต็มจํานวน หาก

เงื่อนไขท้ังหมดเป็นไปตามขั้นตอนการลาออก)

ปีการศึกษา

2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026

Toddler Playgroup 74,000 74,000 77,000

Pre-Kindergarten 3 & 4 77,500 77,500 80,500

Kindergarten 78,500 78,500 81,500

Grade 1 - 3 93,000 93,000 97,000

Grade 4 - 5 103,000 103,000 107,000

- ค่าธรรมเนียม รวมถึง ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือเรียน ส่ือการเรียน กิจกรรมต่างๆ และค่าบํารุงรักษา

- กําหนดชําระค่าเล่าเรียนสําหรับภาคเรียนท่ี 1 : สัปดาห์ท่ีสองของเดือนกรกฎาคม

- กําหนดชําระค่าเล่าเรียนสําหรับภาคเรียนท่ี 2 : สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน

เครดิตและส่วนลด

- เมื่อแนะนํานักเรียนใหม่ท่ีไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาสมัครเรียน จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท หน่ึงครั้ง ต่อนักเรียนหน่ึงคน

- เมื่อผู้ปกครองชําระค่าเล่าเรียนท้ังหมดหน่ึงปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท

- ส่วนลด “น้องตามพ่ี” เมื่อบุตรคนโตเข้าเรียนกับทางโรงเรียนและบุตรคนเล็กเข้าเรียนด้วย บุตรคนน้องจะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 15,000 บาท

- ส่วนลดค่าเทอมสําหรับนําบุตรมากกว่า 1 คนมาเข้าเรียน จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท สําหรับบุตรทุกคน

หลักสูตรการเรียนอ่ืนๆ

Summer Festival 1 15,000 เดือนตุลาคม

Summer Festival 2 25,000 เดือนเมษายน และ/หรือ เดือนพฤษภาคม

Summer Bridge 30,000 เดือนมิถุนายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม

Head Start 35,000 ช่วงเวลาใดก็ได้ของปี / ไม่มีการให้เกรด



SCHOOL FEES POLICY
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม

1. เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (ทางเลือก). การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนสําหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาลจะต้องทําการชําระเงินทุกเดือนเท่าน้ัน และ

มีกําหนดชําระในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน อัตราชําระค่าเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนของนักเรียนระดับช้ันอนุบาลจะอยู่ท่ี 3,000

บาทต่อเดือน ซ่ึงในแต่ละกลุ่มวิชาเรียนจะมีนักเรียนเพียง 10 คนเท่าน้ัน โดยจะมีการทํากิจกรรมภายในห้องเรียนตามปกติ ในกรณีสําหรับกิจกรรม

เฉพาะ เช่น กิจกรรมการเรียนว่ายน้ําและกิจกรรมการเรียนวิชาดนตรี อาจคิดค่าใช้จ่ายต่อคอร์สหรือต่อคร้ังเป็นกรณีไป การเรียนพิเศษหลังเลิก

เรียนสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จะเป็นการสอนทําการบ้านและเสริมทักษะเป็นหลัก ค่าเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาจะอยู่ท่ีเดือนละ 5,500 บาท หรือ 20,000 บาทต่อหน่ึงภาคเรียน วิชาต่างๆของการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนน้ัน รับจํานวนจํากัดในแต่

ละวิชา ดังน้ันทางเจ้าหน้าท่ีจะทําการลงทะเบียนให้กับผู้ปกครองท่ีลงทะเบียนและชําระแล้วตามลําดับ หากวิชาใดเต็มแล้ว จะไม่สามารถรับ

นักเรียนได้ในเดือนน้ันๆ ทางโรงเรียนไม่อนุญาตในการจองไว้ ผู้ท่ีลงทะเบียนจะต้องชําระเงินทันที หากลงทะเบียนโดยไม่ชําระเงินอาจเสียพื้นท่ี

สําหรับวิชาน้ันๆ

2. รายการอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่ต้องใช้ (ทางเลือก). ในแต่ละปี ทางโรงเรียนจะกําหนดให้นักเรียนนําชุดอุปกรณ์การเรียนท่ีจําเป็น ซ่ึง

รวมถึงเครื่องดนตรี เช่น เมโลเดียนและอูคูเลเล่ นอกจากน้ียังมีเส่ือโยคะและชุดเคร่ืองนอนสําหรับนักเรียนในระดับช้ันอนุบาล ผู้ปกครองสามารถ

ส่ังซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของท่ีต้องใช้กับทางโรงเรียนได้ (ชุดอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของท่ีต้องใช้สําหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ราคา

7,200 บาท ; ชุดอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของท่ีต้องใช้สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ราคา 3,000 บาท) หรือผู้ปกครองสามารถซ้ืออุปกรณ์

การเรียนและส่ิงของท่ีต้องใช้สําหรับนักเรียนด้วยตนเองได้

3. ค่าสําเร็จการศึกษา อัตราชําระค่าสําเร็จการศึกษา 5,000 บาท สําหรับนักเรียนระดับช้ัน Grade 5 และระดับช้ันอนุบาล 3 ท่ีจะสําเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันจะต้องชําระค่าสําเร็จการศึกษาพร้อมกับค่าเล่าเรียนของภาคเรียนท่ี 2

4. หนังสือรุ่น นักเรียนทุกคนจะต้องชําระค่าหนังสือรุ่นในภาคเรียนท่ี 2

5. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือ หลักสูตรปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL)

สําหรับนักเรียนบางคนเมื่อเข้ารับการประเมินและได้รับการยอมรับตามเง่ือนไขและจําเป็นจะต้องอยู่ในโปรแกรมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(IEP) หรือ หลักสูตรปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) อัตราค่าธรรมเนียมจะอยู่ท่ีภาคการศึกษาละ

20,000 บาท

6. ครูพ่ีเลี้ยงส่วนตัว ในกรณีท่ีนักเรียนต้องมีครูพ่ีเล้ียงส่วนตัว ผู้ปกครองจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เดือนละ 15,000 บาท

วิธีการชําระเงิน

ผู้ปกครองสามารภชําระเงินด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปน้ี:

 การชําระเงินสดกับเจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียน

 การโอนเงินจากแอพธนาคารผ่านโทรศัพท์ หรือ การแสกน QR code

 การโอนเงินท่ีธนาคารจากสาขาใดสาขาหน่ึงไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียน

 ชําระเงินผ่านบัตร ค่าธรรมเนียม 3% ต่อการทําธุรกรรม

ผู้ปกครองต้องแสดงหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียน
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การชําระเงินล่าช้า

เจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียนจะออกใบแจ้งชําระตามวันท่ีครบกําหนด หากครบ 7 วัน หลังจากวันท่ีครบกําหนดและผู้ปกครองยังไม่ทําการชําระ

ทางโรงเรียนจะถือว่าค้างชําระค่าธรรมเนียม

ซ่ึงจะมีค่าปรับวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

หากไม่ชําระเงินหลังจากครบกําหนดแล้ว ครบ 3 คร้ัง อาจดําเนินการดังต่อไปน้ี:

 ระงับผลการเรียนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด

 นักรียนถูกพักการเรียน

 การลาออกจากการเป็นนักเรียน

 นักเรียนจะถูกไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกเก็บเงินท่ีค้างชําระ

การลงทะเบียนล่าช้า

การรับนักเรียนเข้าเรียนเมื่อนักเรียนมาสมัครเรียนหลังจากท่ีโรงเรียนได้เปิดเรียนตามกําหนดแล้ว ข้อกําหนดการรับเข้าเรียนต่อไปน้ีจะเป็นแนวทาง

ในการรับนักเรียนท่ีลงทะเบียนล่าช้า

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ระดับช้ันอนุบาล (Preschool) เปิดรับ ต้องลงทะเบียนก่อนส้ินเดือนมีนาคมของปี

การศึกษาปัจจุบัน

ระดับช้ันประถมศึกษา (Elementary) จําเป็นต้องมีผลการเรียนของระดับช้ันก่อน

หน้าระดับช้ันท่ีต้องการสมัครเรียน

ต้องลงทะเบียนเรียนก่อนส้ินภาคเรียนท่ี 1

หรือต้องมาสอบกลางภาค

ต้องแสดงผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 จาก

โรงเรียนเดิม

หากแสดงเฉพาะผลการเรียนจากระดับช้ัน

ก่อนหน้าน้ี นักเรียนจะต้องลงทะเบียนทุกวิชา

ท่ีขาดเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว

ค่าธรรมเนียมสําหรับวิชาหลักคือ วิชาละ

10,000 บาท และสําหรับวิชาท่ีไม่ใช่วิชาหลัก

วิชาละ 7,000 บาท คุณครูท่ีได้รับมอบหมาย

จะจัดช้ันเรียนพิเศษให้กับนักเรียน

ผู้ปกครองควรระมัดระวังในเรื่องของการลงทะเบียนสําหรับการเปิดภาคเรียนแรก หากลงทะเบียนหลังจากสองเดือน ภาคเรียนแรกน้ันได้เร่ิมขึ้น

แล้ว คําแนะนําต่อไปน้ีจะได้รับการพิจารณาในการชําระค่าเล่าเรียนสําหรับผู้ลงทะเบียนเรียนล่าช้า:

ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าท่ีท้ังหมด ดูอัตราค่าเล่าเรียนด้านล่าง:

เข้าเรียนช่วง 2 เดือนแรกของภาคเรียน เข้าเรียนเดือนท่ี 3 ของภาคเรียน เข้าเรียนเดือนท่ี 4 ของภาคการศึกษา

ชําระเต็มจํานวน ชําระ 75%
ชําระ 50%

ผู้ปกครองต้องรอเปิดภาคเรียนถัดไป
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การคืนเงินค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนสําหรับภาคเรียนปกติ

การขอคืนเงิน การคืนเงิน

ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 5 วัน 100% ของค่าเล่าเรียน

1-15 วันหลังจากเปิดภาคเรียน 60%

16 - 30 วันหลังจากเปิดภาคเรียน 50%

30 วันหลังจากเปิดภาคเรียน 0%

โปรแกรมการเรียนหลักสูตร SUMMER FESTIVAL & SUMMER BRIDGE

20 วัน ก่อนเร่ิมการเรียนของหลักสูตรน้ันๆ 100%

11-19 วัน ก่อนเร่ิมการเรียนของหลักสูตรน้ันๆ 70%

10 วัน ก่อนเร่ิมการเรียนของหลักสูตรน้ันๆ 0%

นโยบายการลาออกจากการเป็นนักเรียนและการคืนเงิน
ข้อกําหนดและขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัติตาม เมื่อผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานของท่านลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเครสต์วิว

ก. การลาออกจากโรงเรียนอย่างถาวร

1. ผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถลาออกให้นักเรียนจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว ซ่ึงต้องต้องแจ้งให้ทาง

โรงเรียนทราบหน่ึงภาคเรียนล่วงหน้า โดยการกรอกแบบฟอร์มการลาออก การบอกกล่าวด้วยวาจาไม่ถือเป็นการลาออกจากการเป็นนักเรียนอย่าง

เป็นทางการ โดยเร่ิมนับเมื่อเจ้าหน้าท่ีสํานักงานของโรงเรียนได้รับแบบฟอร์มการลาออกท่ีลงนามโดยตัวแทนโรงเรียนและผู้ปกครองเท่าน้ัน

2. เงินประกัน จะได้รับคืนเต็มจํานวนตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน

ก. เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว

ข. เมื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาท่ีโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิวครบเต็มหน่ึงปีการศึกษา

ค. เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งโดยการกรอกแบบฟอร์มการลาออก ก่อนหน่ึงภาคเรียน

3. การได้รับเงินประกันคืน 50% จะได้รับคืนในกรณีดังต่อไปน้ี:

ก. เมื่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาท่ีโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิวครบหน่ึงภาคเรียน แต่ไม่ถึงหน่ึงปีการศึกษา

ข. เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งโดยการกรอกแบบฟอร์มการลาออก ก่อนหน่ึงภาคเรียน

4. ในกรณีดังต่อไปน้ี ทางโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิวขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินประกันให้กับผู้ปกครอง:

ก. การไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบอย่างเป็นทางการโดยการกรอกแบบฟอร์มการ ลาออกก่อนหน่ึงภาคเรียนเต็ม

ข. นักเรียนไม่ได้มาเข้าเรียนหน่ึงภาคเรียนเต็ม

ค. เมื่อนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน 2 เดือนติดต่อกัน

ง. ถ้าหากนักเรียนลาออกจากโรงเรียนก่อนวันลาออกท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มการลาออกของนักเรียน
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5. แบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นนักเรียนท่ีมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะท่ีไม่ระบุวันท่ีลาออกจะถือว่าการแจ้งลาออกยังไม่

สมบรูณ์

6. การแจ้งลาออกแบบมีเงื่อนไขจะไม่ได้รับการยอมรับ

7. กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้ลาออกตามวันท่ีแจ้งลาออก จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นนักเรียนใหม่และแจ้งอีกครั้งก่อน

หน่ึงภาคเรียนเต็ม

8. การคืนเงินท้ังหมดจะทําการชําระคืนเข้าบัญชีของผู้ปกครองภายใน 30 วัน หลังจากส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีแจ้ง (ภายใน 30 วัน

หลังจากวันสุดท้ายท่ีนักเรียนเข้ารับการศึกษาท่ีโรงเรียน) ในกรณีหากผู้ปกครองมียอดค้างชําระกับทางโรงเรียน ยอดท้ังหมดจะถูกหักจากเงิน

ประกัน ซ่ึงรวมถึงค่าเล่าเรียนท่ีค้างชําระและค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียน (หากมี) ซ่ึงจะเป็นเพียงครั้งเดียวเท่าน้ันท่ีจะหัก

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินประกัน ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ได้ลาออกจากโรงเรียน เงินประกันน้ีไม่สามารถใช้ชําระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

อื่นๆ และ/หรือค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียนได้ ค่าธรรมเนียมกับทางธนาคารใดๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะโอนเงินจะถูกหักไว้

9. เมื่อนักเรียนลาออกจากโรงเรียนและสมัครเข้าเรียนใหม่ นักเรียนจะถือว่าเป็นนักเรียนใหม่และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมท้ังหมดใน

ปัจจุบัน

10. โรงเรียนนานาชาติเครสท์วิวอาจขอให้นักเรียนลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว ด้วยเหตุผลเพียงพอ

ตามดุลยพินิจของครูใหญ่ ซ่ึงอาจรวมถึงการละเมิดกฎและระเบียบของโรงเรียน การไม่เข้าร่วมอย่างเต็มท่ีในกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตรของโรงเรียน และการไม่สามารถรับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากหลักสูตรของโรงเรียน

ข. การลาออกจากโรงเรียนช่ัวคราวหรือการลาหยุดยาว

1. สถานการณ์ดังต่อไปน้ีอาจต้องพักการเรียนจากโรงเรียนช่ัวคราวหรือลาหยุดยาว:

ก. หากประสงค์ลาเรียนอย่างน้อยสองเดือน

ข. การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน

ค. ผู้ปกครองเปล่ียนภูมิลําเนาช่ัวคราวเน่ืองจากการงานใหมห่รือธุรกิจ

ง. ภาวะสุขภาพท่ีต้องได้รับการดูแลจากแพทย์

จ. เร่ืองส่วนตัว ครอบครัว หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีต้องจัดการ

2. ผู้ปกครองควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงการขอพักการเรียนนักเรียนช่ัวคราว อย่างน้อย 30 วัน โดยดําเนินการกรอกแบบฟอร์มขอพัก

การเรียนของนักเรียนช่ัวคราว

3. สําหรับใบคําร้องขอพักการเรียนหน่ึงภาคเรียนหรือน้อยกว่าหน่ึงภาคเรียน ผู้ปกครองต้องกรอกแบบฟอร์มการลาแบบระยะยาว

นักเรียนอาจต้องทําแบบฝึกหัดของโรงเรียนท่ีบ้าน หรือทํากิจกรรมเพ่ิมเติมเมื่อกลับมาเรียนท่ีโรงเรียน ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดจะถูกเรียก

เก็บและต้องชําระล่วงหน้า

4. สําหรับการลาหยุดเรียนหน่ึงปีการศึกษาเต็มหรือขาดเรียนอย่างน้อย 2 ภาคเรียน ผู้ปกครองจะต้องชําระเงินประกันการลาหยุดยาว

(PGD-L) เพื่อรักษาสิทธ์ิ จํานวน 20,000 บาท สําหรับทุกปีการศึกษาท่ีขาดเรียน ค่าธรรมเนียมน้ีไม่สามารถขอคืนได้ โดยทางโรงเรียนจะรับประกัน

ว่าพื้นท่ีในห้องเรียนสําหรับนักเรียนจะยังคงอยู่ เมื่อนักเรียนกลับมาเรียนต่อ



SCHOOL FEES POLICY
5. นักเรียนต้องรายงานตัวในวันเปิดภาคเรียนวันแรกหลังจากวันลา วันท่ีลาเพิ่มเติมอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการลาออกถาวรจะ

มีผลบังคับ

ก. การท่ีนักเรียนไม่กลับมาเรียนท่ีโรงเรียน หรือไม่แสดงตัวตัวที่โรงเรียน

1. นักเรียนท่ีวางแผนจะกลับมาเรียนท่ีโรงเรียนล่าช้าในปีการศึกษาถัดไป จะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การบอกกล่าวด้วย

วาจาไม่ถือว่าเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการ

2. นักเรียนท่ีไม่กลับมาเรียนท่ีโรงเรียนเป็นเวลาหน่ึงเดือนโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบจะถือว่านักเรียนลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

อย่างเป็นทางการ การขอเงินประกันคืนหรือเงินมัดจําจะต้องดําเนินการภายใน 30 วันนับจากวันเร่ิมเรียนวันแรกของเดือนท่ีสองของภาค

การศึกษาปัจจุบัน

3. ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนเป็นนักเรียนใหม่เมื่อกลับเข้ามารับการศึกษาท่ีโรงเรียนหลังจากน้ัน

ข. การไม่ดําเนินการขอเงินประกันคืนตามเง่ือนไข

หากผู้ปกครองไม่ดําเนินการขอเงินประกันคืนภายใน 30 วันหลังจากการแจ้งเตือนคร้ังสุดท้าย ทางโรงเรียนจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน
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ภายใน 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการมาเรียน

ท่ีโรงเรียนของนักเรียน

ทําการคืนเงินประกัน

ข้ันตอนการลาออกจากการเป็นนักเรียนถาวร

ยืนยันวันท่ีต้องการลาออก

(ล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงภาคเรียน)

กรอกแบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นนักเรียน

และส่งให้กับเจ้าหน้าท่ี

ภายใน 7 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการมาเรียนท่ี

โรงเรียนของนักเรียน

เจ้าหน้าท่ีการเงินเคลียร์การชําระเงินท้ังหมด

เจ้าหน้าท่ีการเงินลงนามในแบบฟอร์ม

ภายใน 7 วันหลังจากเจ้าหน้าที่การเงินลงนามใน

แบบฟอร์ม

ผู้อํานวยการตรวจสอบและลงนามในแบบฟอร์ม

ภายใน 3 วัน หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ทะเบียนจัดเตรียม

เอกสารเรียบร้อยแล้ว

ครูใหญ่ทําการอนุมัติและลงนามในแบบฟอร์ม

ภายใน 3 วัน หลังจากท่ีผูอํ้านวยการลงนามใน

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนโรงเรียน

จัดทําใบลาออกและรายงานแสดงผลการเรียน
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ข้ันตอนการลาออกจากการเป็นนักเรียนชั่วคราว

ยืนยันวันท่ีต้องการพักการเรียนของนักเรียน

ช่ัวคราว

(ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน)

กรอกแบบฟอร์มการพักการเรียนของนักเรียน

และส่งให้กับเจ้าหน้าท่ี

ภายใน 7 วันหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าท่ีการเงินส่งใบแจ้งชําระ

ผู้ปกครอง

ชําระค่าธรรมเนียม

ครูใหญ่

ทําการอนุมัติและลงนามในแบบฟอร์ม

ผู้อํานวยการ

ตรวจสอบและลงนามในแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าท่ีทะเบียน

แจ้งครูผู้สอน
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Student Withdrawal Form
Please return the complete form to the Front Office at least one semester prior to your

child’s last day in school.
กรุณาส่งคืนแบบฟอรม์ท่ีกรอกเสรจ็แล้วใหกั้บเจ้าหน้าที่ อยา่งน้อยหน่ึงภาคเรยีนก่อนวนัสุดท้ายของการเรยีนที่โรงเรยีนของบุตรหลานท่าน

I hereby withdraw (name of child)
ข้าพเจ้าขอลาออกจากการเป็นนักเรียน (ชื่อนักเรียน)

From Crestview International School starting on
จากโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว ตั้งแต่วันที่

Reason/s for Withdrawal
เหตุผลในการลาออก

Name of (parent/guardian) ชื่อของผู้ปกครอง

Relationship to the Child (ความสัมพันธ์กับนักเรียน)

Please send refund to the following account. I am aware that some deductions may apply such as unpaid school
fees, damages, and bank charges if any.
กรุณาชําระเงินคืนไปยังบัญชีต่อไปนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าอาจมีการหักเงินบางอย่าง เช่น ค่าเล่าเรียนที่ค้างชําระ ค่าความเสียหาย และค่าธรรมเนียมธนาคาร หากมี

Bank (ธนาคาร) Account Name (ชื่อบัญชี)

Account No (เลขบัญชี) Swift Code (if any) (Swift Code ถ้ามี)

Signature (ลายเซ็นต์) Date (วันที่)

Registrar Front office
Child’s Name Child has paid all fees required
ID No. Photocopy of Parents ID attached
Homeroom Security Deposit

Checklist Deductions
ID returned Leaving Certificate
Report Card Info Portfolio
Academic Record School App Closed

Date & Signature Refund Amount
Date & Signature

Principal School Director
Comments Comments

Date & Signature Date & Signature

Please attach copy of parent’s National ID and make sure to make the parent sign it. Also attach copy of
transfer receipt.

Refund Transfer Date Amount

Bank Funds Origin Receipt No.

AD3
CVIS-AD-003
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Prolonged Leave Form
Please return the complete form to the Front Office at least 30 days prior to your child’s

last day in school.
กรุณาสง่คืนแบบฟอรม์ที่กรอกเสรจ็แล้วใหก้ับเจา้หน้าท่ี ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัสดุท้ายของการเรยีนท่ี

โรงเรยีนของบุตรหลานท่าน

I hereby apply prolonged leave for (name of child)
ข้าพเจ้าขอพักการเรียน (ชื่อนักเรียน)

From Crestview International School on (start and end dates)
จากโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว ตั้งแต่วันที่ (วันที่เร่ิมต้นและวันที่สิ้นสุด)

Reason/s for leave
เหตุผลในการพักการเรียน

Name of (parent/guardian) ชื่อของผู้ปกครอง

Relationship to the Child (ความสัมพันธ์กับนักเรียน)

Signature (ลายเซ็นต์) Date (วันที่)

Registrar Front office
Child’s Name Child has paid all fees required
ID No. Photocopy of Parents ID attached
Homeroom Guarantee Deposit for Prolonged Leave Fee

Checklist
No. of Academic YearsAcademic Record School App Suspended

Report Card Info Portfolio
Certificate of Good Standing Amount

Date & Signature Date & Signature

Principal School Director
Comments Comments

Date & Signature Date & Signature

Please attach copy of parent’s National ID and make sure to make the parent sign it. Also attach
copy of receipt.

Transfer Date Amount
Bank Receipt No.

AD4
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SCHOOL FEES POLICY

Tuition andOther Fees
There are three types of school fees at Crestview namely:

1. Initial Fees - are only for new students or re-enrolling students who
have withdrawn completely in the past.

2. Semester Fees - regular fees paid by all students.
3. Additional Fees - are fees required to specific students or group of

students and other optional fees for all students.

Initial Fees
Application Fee - 2,000 Non-refundable (submitting application does not guarantee placement)

Registration Fee - 35,000 Non-refundable one -time payment

Re-Enrollment Deposit- 10,000 Refundable one-time payment (fully refundable provided all conditions are met
according to withdrawal procedures.)

Semester Fees

Academic Year
2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026

Toddler Playgroup 74,000 74,000 77,000

Pre-Kindergarten 3 & 4 77,500 77,500 80,500

Kindergarten 78,500 78,500 81,500

Grade 1 - 3 93,000 93,000 97,000

Grade 4 - 5 103,000 103,000 107,000
- Fees include accident insurance, meals, textbooks & academic materials, and activities & maintenance fee.
- First Semester Fees due on the second week of July .
- Second Semester Fees due on the last week of November.
DISCOUNTS & CREDITS
- 5,000 Baht credited to child’s tuition when referring another student who is not an immediate family.
- 5,000 Baht discount if paying full for one year or two semesters.
- Registration fee is discounted 15,000 baht for each additional child enrolled.
- Tuition Fee is discounted 5,000 baht for each child enrolled.

Other Programs
Summer Festival 1 15,000 October
Summer Festival 2 25,000 April and/or May

Summer Bridge 30,000 June and/ or July
Head Start 35,000 Any time of the year/ non-graded
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Additional Fees

1. After School Program (optional). Preschool ASP programs are to be paid only
every month and are due last week of each month prior to the start of the
program. Preschoolers are charged 3,000 baht per month on a group of 10
students on regular activities. Specialized activities such as Swimming and Music
classes may charge per program or per session on a case-to-case basis.
Elementary ASP program are mainly homework support and enrichment for 5,500
baht per month or 20,000 baht per semester. The ASP program is on a first-
come-first-served basis. Once the program is full, no one else can be admitted.
No reservations are allowed, anyone enrolling must immediately pay, any one
signing up without paying may lose their seat.

2. School Supply List (optional). Each year, the school requires students to bring a
set of school supplies needed, this include musical instruments such as melodion
and ukulele. It aslo include Yoga mat and beddings for preschoolers. Parents
may order the supplies through the school (7,200 for Preschoolers; 3,000 for
Graders) or they may buy it themselves.

3. Graduation Fee. A 5,000 baht fee is required to be paid for by Grade 5 and
Kindergarten students who will be graduating in the current academic year. It
must be paid along with the second semester fees.

4. Yearbooks. All students are require to pay yearbook in the second semester.

5. IEP and ESL Program. Certain students upon entry assessment were
conditionally accepted and are required to be in the IEP and/or ESL Program. The
fees are set to 20,000 baht per semester.

6. Shadow Teacher. In certain cases where a students is required to have a
shadow teacher, parents will be required to pay an additional fee of 15,000 baht
per month.
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PaymentMethods
Parents are requested to make payments through any of the following method:
 Cash payment through the school cashier
 ElectronicTransfer by manual input or by scanning QR code.
 Normal bank transfer from any bank branches to school’s account.
 Card payment. 3% surchage per transaction.

Parents must show proof or receipt of payment to the school’s cashier.

Late Payments
The school cashier usually issues an invoice with due date. Fees are considered
overdue 7 days after the due date. A penalty fee of 200 baht per day but shall not
exceed 10,000 baht will be charged.

If payments are not made after three attempts of collecting, the following may be
implemented:
 Withold all academic records and relevant documents
 Suspension of students from school
 Withdrawal from school
 Students may not be allowed to take the exams
 Take legal action to collect outstanding balance
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Late Enrollment
A student will only be accepted after completing all admission requirements. The
following shall be the guide of accepting late enrollees:

Semester 1 Semester 2
Preschool OPEN Must be enrolled before

the end of March of the
current academic year.

Elementary Required previous
academic record
showing promoted to the
applied grade level.

Must be enrolled before
the end of Quarter 1 or
must be present for the
mid-semester exams.

Must show grade in
Semester 1 from previous
school.

If showing only grade
from previous grade level,
student must enroll all
subjects missed at
Crestview. The cost for
each core subject is
10,000 and 7,000 for each
non-subject. Teachers
assigned will arrange for
special classes.

Parents are advised to start the semester, if the enrolling after two months the
semester has started. The following guide shall be considered for tuition
payments for late enrollees:

All required Initial Fees must be paid. See Tuition prorata below:
Semester on the first two

months
Third month of the

semester
Fourth month of the

semester

Full 75%
50%

Parents are encouraged to
wait for the next semester
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Tuition Fees Refunds
REGULAR SEMESTER FEES

Refund Requested Refund
At least 5 days before the start of the

semester
100% of tuition fees

1-15 days after the semester has started 60%
16 - 30 days after the semester has

started
50%

30 days after the semester has started 0%
SUMMER FESTIVAL & SUMMER BRIDGE

20 days before the start of the program 100%
11-19 days before the start of the

program
70%

10 days before the start of the program 0%

Withdrawal & Deposit Refund

The following are the terms and procedures to follow when parents decide to
withdraw their child from Crestview International School.

B. PERMANENTWITHDRAWAL FROMSCHOOL

1. Parents or Legal Guardians may withdraw the child from Crestview by giving
one full semester’s notice by completing the Student Withdrawal Form. Any
verbal notice are not considered as formal withdrawal. The number of days count
only from the first day the Student Withdrawal Form has been received by the
front office and signed by both the school representative and the parents.

2. Deposit shall only be refunded in FULL in the following situations:
a) When a student has graduated from school.
b) When a student has attended one full academic year.
c) When given one full semester’s notice by completing the Student

Withdrawal Form.
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3. 50% of the deposit shall be refunded in the following situations:

a) When a student has attended one full semester but less than one
academic year.

b) When given one full semester’s notice by completing the Student
Withdrawal Form.

4. The following circumstances shall result in the forfeiture of the deposit. Which
means that NOREFUNDS shall be made to the parents:

a) Failure to give the school one full semester’s formal notice .
b) Student has not attended one full semester.
c) Prolonged absence of the child up to 2 consecutive months.
d) If the child is withdrawn from the school prior to the stated withdrawal

date in the Student Withdrawal Form.

5. Withdrawal forms with incomplete details especially when the withdrawal date
is not specified shall not be accepted.

6. Conditional notice of Withdrawal will not be accepted.

7. In case when a child is not withdrawn on the stated withdrawal date, a new
formmust be completed and must notify again for one full semester.

8. All refunds must be paid to the parent’s accounts within 30 days after the
period notice ends (within 30 days after the last day of the child in school). All
money owed from the school shall be deducted from the deposit, this includes
unpaid fees and damages to properties, this is the only time when such fees shall
be deducted from the deposit. In case that the child is not withdrawing from
school, the deposit cannot be used for paying tuition and other fees and/or
damages to properties. Any bank charges incurred when transferring funds shall
also be deducted.

9. When a child has withdrawn from the school and re-applies for admission, the
child is treated as a new student and all current fees shall apply.
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10. Crestview may require a child to withdraw from school for sufficient reason at
the discretion of the Principal which may include violation of school rules and
regulations, failure to fully participate in the school curricular and non-curricular
activities, and the inability to fully benefit from the school curriculum.

C. TEMPORARYWITHDRAWAL FROMSCHOOL ORA LONG LEAVEOFABSENCE

1. The following situation may require temporary withdrawal from school or a long
leave of absence:

a) If the leave of absence requires at least two months.
b) Joining an exchange student program.
c) Parents temporary change of domicile due to re-assignment of

employment.
d) Health conditions requiring medical attention.
e) Any other personal, family or legal matters to attend to.

2. Parents should give at least 30 days to notify the school of the temporary
withdrawal by completing the temporary withdrawal from.
3. For leaves requiring one semester or less, parents are require to complete
prolonged leave form. The child maybe required to do school work at home or will
be required additional academic support and activities when coming back to
school. All applicable fees will be charged and must be paid in advance.

4. For a leave of absence requiring one full academic year or missing at least two
semesters, parents will be required to pay 20,000 baht Place Guarantee Deposit
for prolonged leave (PGD-L) for every academic year of absence. This fee is non-
refundable and will guarantee the child a placement in class will returning.
Should parents opt not to pay the PGD-L, the child must comply with Permanent
Withdrawal from School Procedures.

5. The child must report to school on the first day of semester after the leave of
absence. Any additional days of absence may incur additional fees or permanent
withdrawal procedure shall take effect.
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D. NON-RETURN / NON-APPEARANCE

1. Students who plan to return to school late on the following academic year
must notify the school in writing. Any verbal notice will not be honored.

2. Students who do not return to school for a month without notifying the school
will be considered to have withdrawn officially. Any refunds or deposits must
be claimed 30 days from the start of the first school day of the second month
of the current semester.

3. The students shall be considered as new student when returning to school
thereafter.

E. NON-WITHDRAWALOF DEPOSIT

Non-withdrawal of deposit 30 days after the final notice shall be forfeited.



SCHOOL FEES POLICY
PermanentWithdrawal Procedure

ConfirmedWithdrawal Date

(atleast one semester prior)
Complete the Student

Withdrawal Form and Submit

Within 7 days after the child’s
last day in school

Accounting Department
clears all deductions

Accountant signs the form

Within 7 days after the
accountant signs the form

Executive Director
reviews and signs the form

Within 3 days after Registrar
completed the documents

School Principal
approves and signs the form

Within 3 days after the
ED signs the form

Registrar
Prepares leaving form and

academic records

Within 30 days after the child’s
last day in school
Deposit Refunded
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TemporaryWithdrawal Procedure

ConfirmedWithdrawal Date

(atleast 30 prior)
Complete the

TemporaryWithdrawal Form
and Submit

Within 7 days after the form
has been submitted

Accounting Department sends
Invoice

Parents
Pay necessary fees

School Principal
approves and signs the form

Executive Director
reviews and signs the form

Registrar
Inform teaching staff



SCHOOL FEES POLICYStudentWithdrawal Form
Please return the complete form to the Front Office at least one semester prior to your

child’s last day in school.
กรุณาส่งคืนแบบฟอรม์ท่ีกรอกเสรจ็แล้วใหกั้บแผนกต้อนรบัอย่างน้อยหน่ึงภาคเรยีนก่อนวันสุดท้ายของการเรยีนท่ีโรงเรยีนของบุตรหลานท่าน

I hereby withdraw (name of child)
ขา้พเจา้ขอลาออกจากการเป็นนกัเรียน (ช่ือนกัเรียน)

From Crestview International School starting on
จากโรงเรียนนานาชาติเครสทว์วิ ตั้งแต่วนัท่ี

Reason/s for Withdrawal
เหตุผลในการลาออก

Name of (parent/guardian) ช่ือของ (พอ่แม่ หรือ ผูป้กครอง)

Relationship to the Child (ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน)

Please send refund to the following account. I am aware that some deductions may apply
such as unpaid school fees, damages, and bank charges if any.
กรุณาชาํระเงินคืนไปยังบัญชต่ีอไปน้ี ข้าพเจ้าทราบว่าอาจมกีารหกัเงินบางอย่าง เช่น ค่าเล่าเรยีนที่ค้างชาํระ ค่าความเสียหาย และค่าธรรมเนียมธนาคาร หากมี

Bank (ธนาคาร) Account Name (ช่ือบญัชี)

Account No (เลขบญัชี) Swift Code (if any)

Signature (ลายเซ็นต)์ Date (วนัท่ี)

Registrar Front office
Child’s Name Child has paid all fees required
ID No. Photocopy of Parents ID attached
Homeroom Security Deposit

Checklist Deductions
ID returned Leaving Certificate
Report Card Info Portfolio
Academic Record School App Closed

Date & Signature Refund Amount
Date & Signature

Principal School Director
Comments Comments

Date & Signature Date & Signature

Please attach copy of parent’s National ID andmake sure tomake the parent sign it. Also attach copy of transfer receipt.
Refund Transfer Date Amount

Bank Funds Origin Receipt No.

AD3
CVIS-AD-003



SCHOOL FEES POLICYProlonged Leave Form
Please return the complete form to the Front Office at least 30 days prior to your

child’s last day in school.
กรณุาสง่คืนแบบฟอรม์ท่ีกรอกเสรจ็แล้วใหกั้บแผนกต้อนรบัล่วงหน้า อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัสดุท้ายของ

การเรยีนท่ีโรงเรยีนของบุตรหลานท่าน

I hereby apply prolonged leave for (name of child)
ขา้พเจา้ขอลาหยุดยาว (ชื่อนักเรยีน)
From Crestview International School on (start and end dates)
จากโรงเรยีนนานาชาติเครสท์ววิ ตัง้แต่วนัท่ี (วนัท่ีเริม่ต้นและวนัท่ีสิน้สดุ)

Reason/s for leave
เหตผุลในการลาหยุดยาว

Name of (parent/guardian) ชื่อของ (พ่อแม่ หรอื ผู้ปกครอง)
Relationship to the Child (ความสมัพนัธกั์บนักเรยีน)

Signature (ลายเซน็ต)์ Date (วนัท่ี)

Registrar Front office
Child’s Name Child has paid all fees required
ID No. Photocopy of Parents ID attached
Homeroom Guarantee Deposit for Prolonged Leave Fee

Checklist
No. of Academic YearsAcademic Record School App Suspended

Report Card Info Portfolio
Certificate of Good Standing Amount

Date & Signature Date & Signature

Principal School Director
Comments Comments

Date & Signature Date & Signature

Please attach copy of parent’s National ID andmake sure tomake the parent sign it. Also attach copy of receipt.
Transfer Date Amount

Bank Receipt No.

AD4
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