โรงเรียน นานาชาติเกนส์วิลล์ เชียงราย
Gainesville International School Chiangrai (GIS)

ค่าเล่าเรียน และ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา 2563 – 2564
ค่าธรรมเนี ยม
ค่าธรรมเนียมแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
ค่ าใบสมัคร: 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็ นการชาระครัง้ เดียว เมื่อนักเรียนสมัครทีโ่ รงเรียน GIS เป็ นครัง้ แรก และไม่สามารถเรียกคืนได้
1.

เงินประกันความเสียหาย: 10,000 บาท
เงินประกันความเสียหายนี้สามารถคืนเงินได้เมื่อเรียนจบเกรด 12 หรือหลังจากนักเรียนลาออก ค่าของเสียหายหักเงินตามราคาของนัน้ ๆ
ทัง้ นี้นกั เรียนจะต้องส่งคืนหนังสือและอุปกรณ์ทงหมดเพื
ั้
่อขอรับเงินประกันคืน และต้องแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทราบ
2.

3.

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนี ยมการศึกษา 2563 - 2564
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนี ยมการศึกษา 2563 – 2564
แบบที่ 1:
ชันเรี
้ ยน

แบบที่ท่ ี 2: แผนการชาระเงินประจาไตรมาส

ชำระครัง้ เดียว

รำคำสำหรับตลอด
ปี กำรศึกษำ

1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(25%)

(25%)

(25%)

กาหนดชาระ

กาหนดชาระ

กาหนดชาระ

สิงหาคม 2563

ตุลาคม 2563

20

ธันวาคม 2563

ไตรมาส 4
(25%)

กาหนดชาระ
31

มีนาคม 2564

G 7- 9

126,000

35,000

35,000

35,000

35,000

G 10 – 12

126,000

35,000

35,000

35,000

35,000

ส่ วนลดสาหรับบุตรคนต่ อไป
ครอบครัวทีม่ บี ุตรสองคนขึน้ ไปได้ลงทะเบียนเรียนที่ GIS จะได้รบั :
บุตรคนที่ 2-3 – 15% จากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
บุตรคนที่ 4-5 – 20% จากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
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4.

ค่ าการพักอาศัยหอพักนักเรียน 2563 - 2564
ค่ าการพักอาศัยหอพักนักเรียน 2563 - 2564
แบบที่ 1:
ชันเรี
้ ยน

แบบที่ท่ ี 2: แผนการชาระเงินประจาไตรมาส

ชำระครัง้ เดียว

รำคำสำหรับตลอด
ปี กำรศึกษำ
นักเรียนประจา

50,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(25%)

(25%)

กาหนดชาระ
1

สิงหาคม 2563
14,000

กาหนดชาระ
5

ตุลาคม 2563
14,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(25%)

(25%)

กาหนดชาระ
20

ธันวาคม 2563

กาหนดชาระ
31

14,000

มีนาคม 2564
14,000

** นักเรี ยนที่พกั อำศัยหอพักนักเรี ยนเฉพำะวันหยุด วันเสำร์ -วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รำคำ 350 บำทต่อวัน ต่อคน
ค่ าการพักอาศัยหอพักนักเรียน กิจกรรมบำงอย่ำงอำจมีคำ่ ธรรมเนียมเพิม่ เติม
1.

การขนส่งและการเดิ นทาง

นักเรี ยนประจำที่ต้องกำรบริกำรทันตกรรม ที่ไม่ฉกุ เฉิน หรื อ กำรเจ็บป่ วย กำรเดินทำงไปทำธุระส่วนตัวตำมสถำนที่ตำ่ งๆ เช่น Central Plaza,
Airport, Etc… นักเรี ยนมีหน้ ำที่รับผิดชอบค่ำเดินทำง คิดตำมระยะทำงจริ ง
รับ – ส่ง โรงพยำบำลกรุงเทพ
ครัง้ ละ 700 บำท
รับ – ส่ง สนำมบิน
ครัง้ ละ 700 บำท
รับ – ส่ง เซนทรัลพลำซ่ำเชียงรำย
ครัง้ ละ 700 บำท
รับ – ส่ง สถำนที่อื่นๆ
(คิดตำมระยะทำงจริ ง)
2.

ค่าอาหาร
สำหรับนักเรี ยนประจำหอพัก โรงเรี ยนจัดอำหำรให้ 3 มื ้อ (เช้ ำ, กลำงวันและเย็น)
สำหรับนักเรี ยนที่ไม่อยู่ประจำหอพัก โรงเรี ยนจัดอำหำรให้ เฉพำะมื ้อกลำงวัน
*หำกต้ องกำรรับประทำนในมื ้ออื่นมีคำ่ ใช้ จ่ำยมื ้อละ 70 บำท

เครื่องแต่ งกายและอุปกรณ์ การเรียน (นักเรียนทุกคน)
นักเรียนทุกคนจะต้องสวมใส่ชุดนักเรียนของ GIS ซึง่ มีจาหน่ายในร้านค้าของโรงเรียน (ห้อง Store)
ราคาปรากฏในเอกสารที่แจกให้ในวันสมัครเข้าเรียน ทัง้ นี้นกั เรียนควรสังซื
่ อ้ ล่วงหน้า โดยติดต่อร้านค้าของโรงเรียน (ห้อง Store)

3.

ค่ าธรรมเนียมเอกสารสาคัญทางการศึกษา
ค่ำธรรมเนียม ใบรับรองผลกำรเรี ยน หรื อใบสำคัญทำงกำรศึกษำใดๆ ฉบับละ 300 บำท
หำกนักเรี ยนคนใดต้ องกำรให้ สง่ ผ่ำนทำงไปรษณีย์ มีคำ่ จัดส่งตำมจริง

4.
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5. SAT, TOEIC, IELTS, Etc…

ค่ำธรรมเนียมกำรสอบต่ำงๆ นักเรี ยนเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบด้ วยตัวเอง

ขัน้ ตอนการคืนเงินสาหรับค่าเล่าเรียน
สาหรับนักเรียนทีล่ าออกในระหว่างปี การศึกษา 2563-2564 โรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียน ตามหลักเกณฑ์ และ อัตรา ดังต่อไปนี้:
ลาออกภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนทีห่ นึ่ง:
75% ของค่าเทอมภาคเรียนที่ 1
ลาออกหลังจากวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ไม่มกี ารคืนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 1
ลาออกภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนทีส่ อง:
75% ของค่าเทอมภาคเรียนที่ 2
ลาออกหลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
*กรณีชาระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดทัง้ ปี
ลาออกภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนทีห่ นึ่ง:
ลาออกหลังจากวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ลาออกภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนทีส่ อง:

ไม่มกี ารคืนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 2

ลาออกหลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ไม่มกี ารคืนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 2

ของค่าเทอมภาคเรียนที่ 1
ไม่มกี ารคืนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 1
50% ของค่าเทอมภาคเรียนที่ 2
75%

วิธีการชาระเงินสาหรับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1 ชำระด้วยตนเอง ที่โรงเรี ยนนำนำชำติเกนส์วิลล์เชียงรำย ชำระด้วยเงินสด, แคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ำยให้กบั "โรงเรี ยนนำนำชำติเกนส์วิลล์เชียงรำย" ติดต่อทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
2 กำรโอนเงินผ่ำนทำงธนำคำรไปยังธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ แม่สำย
ชื่อบัญชี "โรงเรี ยนนำนำชำติเกนส์วลิ ล์เชียงรำย" หมำยเลขบัญชีออมทรัพย์ 398-096564-8
คาแนะนา:
● กรุ ณำแนบสำเนำใบแจ้งหนี้ พร้อมกับแคชเชียร์ เช็ค
● เขียนชื่อบุตรหลำนของท่ำนที่ดำ้ นหลังของเช็คหรื อที่สลิปเพย์
แฟกซ์ / สแกนหลักฐำน หรื อ ถ่ำยรู ป กำรชำระเงินของคุณไปที่หมำยเลข 052-100100 หรื ออีเมลล์ไปที่ finance@giscr.ac.th
ค่ าปรับการชาระล่าช้ า ดังต่อไปนี:้
● นักเรี ยนที่คงค้ำงชำระค่ำเทอมจะถูกเรี ยกเก็บเงินที่ 1.25% ต่อเดือนของค่ ำเทอม
●
หลังจำกเกิน 30 วันนับจำกวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้: โรงเรี ยนระงับบันทึกนักเรี ยนทั้งหมด และหัวหน้ำฝ่ ำยวิชำกำรและนำยทะเบียน
ของโรงเรี ยน อำจจะไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเรี ยน
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