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SCHOOL FEES
INITIAL FEES ค่าแรกเขา้ for new students only ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ สาํหรบันกัเรยีนใหมเ่ท่านัน้

Application Fee ค่าสมคัร 2,000 Non-refundable (submitting application does not guarantee placement)
ไมส่ามารถเรยีกคืนได้ (การสง่ใบสมคัรไวน้ัน้ ไมอ่าจเป็นการรบัประกันได้วา่จะมทีี่วา่งในหอ้งเรยีนสาํหรบันกัเรยีน)

Registration Fee ค่าแรกเข้า 35,000 Non-refundable one -time payment
ไมส่ามารถเรยีกคืนได้ ชาํระเพยีงครัง้เดียวเท่านัน้

Re-Enrollment Deposit
ค่าประกันสําหรบัการลงทะเบียนใหม่

10,000

Refundable one-time payment (fully refundable provided all conditions are met
according to withdrawal procedures.)
ได้รบัเงินประกันคืนเมื่อสาํเรจ็การศึกษา หรอืลาออก
(ในกรณีลาออกจากการเป็นนกัเรยีนของโรงเรยีน ทางโรงเรยีนจะทําการคืนเงินประกันเต็มจาํนวน หากเงื่อนไข
ทัง้หมดเป็นไปตามขัน้ตอนการลาออก)

SEMESTER FEES
ค่าเล่าเรียนสาํหรับแต่ละภาคเรียน

Academic Year 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
- Fees include accident insurance, meals, textbooks & academic materials, and activities & maintenance fee.
ค่าธรรมเนียม รวมถึง ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าหนังสือเรยีน ส่ือการเรยีน กิจกรรมต่างๆ และค่าบํารุงรกัษา

- First Semester Fees due on the second week of July .
กําหนดชาํระค่าเล่าเรยีนสําหรบัภาคเรยีนท่ี 1 : สัปดาหท่ี์สองของเดือนกรกฎาคม

- Second Semester Fees due on the last week of November.
กําหนดชาํระค่าเล่าเรยีนสําหรบัภาคเรยีนท่ี 2 : สัปดาหสุ์ดท้ายของเดือนพฤศจิกายน

DISCOUNTS & CREDITS เครดิตและสว่นลด

- 5,000 Baht credited to child’s tuition when referring another student who is not an immediate family.
เมื่อแนะนํานักเรยีนใหมท่ี่ไมไ่ด้อยูใ่นครอบครวัเดียวกัน จะได้รบัส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท

- 5,000 Baht discount if paying full for one year or two semesters.
เมื่อผู้ปกครองชาํระค่าเล่าเรยีนทัง้หมดหนึ่งปีการศึกษา หรอื 2 ภาคเรยีน จะได้รบัส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท

- Registration fee is discounted 15,000 baht for each additional child enrolled.
ส่วนลด “น้องตามพี่” เมื่อบุตรคนโตเข้าเรยีนกับทางโรงเรยีนและบุตรคนเล็กเข้าเรยีนด้วย บุตรคนน้องจะได้รบัส่วนลดค่าแรกเข้า 15,000 บาท

- Tuition Fee is discounted 5,000 baht for each child enrolled.
ส่วนลดค่าเทอมสําหรบันําบุตรมากกวา่ 1 คนมาเข้าเรยีน จะได้รบัส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท สําหรบับุตรทุกคน

ADDITIONAL FEES

Graduation Fee
ค่าสําเร็จการศึกษา

5,000

Kindergarten & Grade 5 only
(Semester 2)
Kindergarten & Grade 5 เท่านัน้
(ภาคเรยีนท่ี 2)

Yearbooks
หนังสือรุ่น

2,000
Compulsory
(Semester 2)
บังคับ (ภาคเรยีนท่ี 2)

Shadow Teacher
ครูพีเ่ลีย้งส่วนตัว

15,000

Based on Assessment
charged per month
ข้ึนอยู่กับการประเมิน
ทําการชาํระเป็นรายเดือน

IEP/ESL Program
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ

หลักสูตรปรับพืน้ฐานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง

20,000

Based on assessment
(charged per year)
ข้ึนอยู่กับการประเมิน
ทําการชาํระเป็นรายปี

School Supply List
รายการอุปกรณ์การเรยีน และสิง่ของที่ต้องใช้
(เมื่อผู้ปกครองต้องการสัง่ซื้อชุดอุปกรณ์การเรยีนกับทางโรงเรยีน)

After School Program
เรยีนพิเศษหลังเลิกเรยีน

Preschool 7,200 Optionalทางเลือก Preschool 3,000
Optional
charged monthly
ชาํระเป็นรายเดือน

Elementary 3,000 Optionalทางเลือก Elementary 5,500
Optional
charged monthly
ชาํระเป็นรายเดือน


