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โรงเรียนนานาชาติสมุย 

ค่าธรรมเนียมประจ าปีการศึกษา 2562/2563 
ค่าแรกเข้า  75,000 บาท (ไม่สามารถเรียกคืนได้) เป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้ก่อนนักเรียนจะเขา้ท่ีโรงเรียน หากเป็นนักเรียน             

ท่ีเขา้ชั้นเตรียมอนุบาล (Early Years)โรงเรียนจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีจนกระทัง่นกัเรียนเล่ือนชั้นถึงระดบั    
ชั้น Reception  ทั้งน้ีสาํหรับหน่ึงครอบครัว ท่านจะชาํระธรรมเนียมแรกเขา้สูงสุด 150,000 บาท 
 

ค่าธรรมเนียมค า้
ประกนั 

 75,000 บาท (สามารถเรียกคืนได้ โดยแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อนหน่ึงภาคเรียนเตม็)   
เงินส่วนน้ีเป็นหลกัประกนัทางการเงินของโรงเรียน และท่านจะไดรั้บเงินคืนเม่ือนกัเรียนไดแ้จง้ลาออกกบัโรงเรียน
ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาหน่ึงภาคเรียนเตม็ โรงเรียนจะทาํการคืนเงินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ินแลว้ 
 

ค่าธรรรมเนียม 
เพ่ือส ารองทีน่ั่ง 

 ค่าธรรมเนียมรายปีทีไ่ด้รับการเผยแพร่แล้ว (ไม่สามารถเรียกคืนได้) ค่าธรรมเนียมน้ีไม่บงัคบัชาํระ หากแต่ผูป้กครอง
ท่ีตอ้งการสํารองท่ีนั่งให้แก่บุตรหลานของท่านก่อนท่ีจะเดินทางมาถึงเกาะสมุยหรือเขา้เรียน ค่าธรรมเนียมน้ีจะมี       
อายกุารสาํรองท่ีนัง่สูงสุด 2 ปีหลงัจากการชาํระเงิน หลงัจากท่ีนกัเรียนเขา้มาเรียนเรียบร้อยแลว้ ค่าธรรมเนียมน้ีจะถูก     
ยกยอดไปสมทบกบัค่าเล่าเรียนของโรงเรียนในเทอมนั้นๆ 

   

ค่าเล่าเรียน 

 

ระดบัช้ันเรียน 
ภาคเรียนที ่1 

ก าหนดช าระ
ภายในวนัที ่      
21 ม.ิย. 62 

ภาคเรียนที ่2 

ก าหนดช าระ
ภายในวนัที ่   
3 พ.ย. 62 

ภาคเรียนที ่3 

ก าหนดช าระ
ภายในวนัที ่ 
14 ก.พ. 63  

ค่าเล่าเรียน 
รายปี 

  

ส่วนลด 5%            
หากช าระค่าเล่าเรียน

แบบรายปี 

ก าหนดช าระภายใน
วนัที ่21 ม.ิย. 2019  

   

Early Years 136,575 102,430 102,430 

    

   341,435   324,363   

  Reception - Year 2 151,040 113,280 113,280  377,600   358,720   

  Year 3 - Year 6 168,149 126,111 126,111  420,371   399,352   

  Year 7 - Year 9 180,388 135,290 135,290  450,968   428,420   

  Year 10 - Year 13 206,984 155,238 155,238  517,460   491,587   

ส่วนลดพีน้่อง
  

 บุตรคนท่ี 2 ไดรั้บส่วนลด 5% และบุตรคนท่ี 3 ข้ึนไปไดรั้บส่วนลด 10% ส่วนลดพ่ีนอ้งน้ีไม่ร่วมรายการกบันกัเรียน     
ท่ีสมคัรเขา้เรียนแบบไม่เตม็เวลา ซ่ึงส่วนลดน้ีจะสามารถทาํการลดไดเ้ฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นน้องเท่านั้น   

   

หมายเหตุ
ส าหรับ 
ค่าเล่าเรียน 

 -ค่าเล่าเรียนน้ีรวมค่าเรียน ค่าหนงัสือ สมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมหลงัเรียน (ECAs)  ค่าอาหารกลางวนั 
ผลไมใ้นช่วงพกัเบรคตอนเชา้ และค่าประกนัอุบติัเหตุ  
-ผูป้กครองสามารถเลือกชาํระล่วงหนา้เป็นรายภาคเรียนหรือเลือกชาํระแบบรายปีการศึกษาและรับส่วนลด 5% 
โดยปกติทางโรงเรียนจะแจ้งใบชําระค่าเล่าเรียนรายภาค 3 เดือนล่วงหน้าก่อนโรงเรียนเปิดแต่ละภาคเรียน                     
และมีกาํหนดการชาํระ 2 เดือนก่อนเปิดภาคเรียนถดัไป ผูป้กครองตอ้งชาํระค่าเล่าเรียนตามจาํนวนและเวลาท่ีกาํหนด 
แมใ้นกรณีท่ีผูป้กครองบางท่านมีบริษทัท่ีทาํการชาํระเงินค่าเล่าเรียน 
-นักเรียนท่ีไม่ไดช้าํระค่าเล่าเรียนจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้เรียนและทางโรงเรียนจะพิจารณาสิทธ์ิการเขา้เรียนใหม่     
ใน 4 สปัดาห์สุดทา้ยในภาคเรียนนั้น 
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การเข้าเรียน
ระหว่างภาค 
 
 

 สาํหรับนกัเรียนท่ีเขา้เรียนกลางภาค ค่าเล่าเรียนจะถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ต่ละสัปดาห์ในภาคเรียนนั้นๆ (รวมสปัดาห์ท่ี
เขา้เรียน) โดยจะเทียบกบัจาํนวนค่าเรียนเป็นรายสัปดาห์เรียนทั้งหมดในเทอมนั้นๆ สาํหรับค่าแรกเขา้ของนกัเรียนท่ี       
เขา้เรียนเพียง 1 เทอม นกัเรียนจะตอ้งชาํระเป็นเงินจาํนวน 37,500 บาท   

ค่าสมาคมครู
ผู้ปกครอง 
 
บริการวซ่ีาพรีเมยีม 

 2,000 บาท (ไม่สามารถเรียกคืนได้) ค่าธรรมเนียมสมาคมครู ผุ ้ปกครอง (PTA) ต้องทําการชําระก่อนเข้าเรียน 
ค่าธรรมเนียมน้ีหมายรวมถึงค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูป้กครองและครู   
 
สาํหรับนักเรียน 1 คน (และผูป้กครอง 1 คน) / 1 ปี ราคา 9 ,745 บาท บริการส่วนน้ีเป็นตัวเลือก สาํหรับครอบครัวท่ี
ตอ้งการใหท้างโรงเรียนดาํเนินการเร่ืองวซ่ีา ตามเอกสารวซ่ีาต่างๆ ส่งเอกสารไปท่ีจุดตรวจคนเขา้เมืองหรือทางราชการ  
 

เคร่ืองแบบนักเรียน 
 

 นักเรียนทุกคนตอ้งสวมเคร่ืองแบบนักเรียน (ยกเวน้นักเรียนชั้น Early Years)  ซ่ึงมีวางจาํหน่ายท่ีร้านค้าโรงเรียน 
สาํหรับนกัเรียนในชั้น Year 12 – 13 สามารถซ้ือชุดนกัเรียนจากขา้งนอกได ้
 

กจิกรรมหลงัเรียน 
(ECAs) 
 

 ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมหลงัเรียน (ECAs) น้ีรวมในค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้กิจกรรมพิเศษท่ีสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยผูป้กครองตอ้งทาํการชาํระเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในส่วนของอุปกรณ์ การสอน และการทดสอบ 
 

ค่าเรียน
ภาษาองักฤษเสริม 
 
 
 

 
วชิา 

ภาคเรียนที ่1 
(13 สัปดาห์) 

ภาคเรียนที ่2 
(10 สัปดาห์) 

ภาคเรียนที ่3 
(8 สัปดาห์) 

ภาษาองักฤษเสริม 13,195 10,150 8,120  

หมายเหตุส าหรับ
ค่าเรียน
ภาษาองักฤษเสริม 
 

 ค่าธรรมเนียมสาํหรับการเรียนเสริมจะถูกเรียกเก็บเฉพาะนกัเรียนท่ีทางโรงเรียนพจิารณาใหมี้การเรียนเสริม
ภาษาองักฤษเพ่ิมจากแบบการเรียนในชั้นเรียน และนกัเรียนท่ีมีผลสอบ CAT และ ภาษาองักฤษ NGRT อยูใ่น
ระดบัตํ่ากวา่ 85% ท่ีจะเขา้เรียนท่ี ISS ทางโรงเรียนคาดหวงัใหน้กัเรียน เขา้เรียนภาษาองักฤษเสริมเพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมการเขา้เรียนกบัทางโรงเรียน 
 

 

รถโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 เส้นทาง ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่3 

โซน 1 17,765 13,710 13,710 

โซน 2 21,825 16,750 16,750 

โซน 3 32,500 24,375 24,375 
 

หมายเหตุส าหรับ
รถโรงเรียน 
 

 ค่าธรรมเนียมของรถโรงเรียนสาํหรับ 1 เท่ียวต่อวนั จะถูกคิดเป็น 75% ของค่าธรรมเนียมรถโรงเรียนทั้งหมด และจะ
ไดรั้บส่วนลด 25% สาํหรับบุตรคนท่ี 2 และลาํดบัถดัไป สามารถสอบถามรายละเอียดการบริการรถรับทางนกัเรียนได้
ท่ีฝ่ายบริหารของโรงเรียน แต่ละโซนจะคาํนวนจากระยะทางจากโรงเรียน และทางโรงเรียนจะเป็นผูแ้นะนาํผูป้กครอง
วา่อยูใ่นโซนใด 
การยกเลิกบริการรถโรงเรียน ตอ้งเขียนจดหมายยื่นให้ทางโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงภาคเรียน  การคืนเงินค่า
ยกเลิกบริการรถโรงเรียนน้ีจะคาํนวนในช่วงคร่ึงภาคเรียนเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับ
อัตราความผันผวนของน า้มนั )  
 
 



3 
 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบ 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบจะถูกเรียกเก็บเฉพาะในการสอบ IGCSE และ A level ดงัน้ี: 
การสอบ IGCSE ตามตารางปกติ                                    4,200 บาท ต่อวชิา 
การสอบ GCE AS & A Level  ตามตารางปกติ     4,200 บาท ต่อวชิา 

  ค่าธรรมเนียมส่วนน้ีรวมค่าสอบทั้งหมดและรวมถึงค่าจดัส่งขอ้สอบในแต่ละรายวิชา นกัเรียนท่ีไม่ผา่นการสอบจะตอ้ง
ทาํการสอบใหม่  ในรายวชิานั้นๆ และจะตอ้งมีการชาํระเงินเพ่ิมเติม นกัเรียนท่ีตอ้งการสอบรายการอ่ืนๆ สอบ IGCSE, 
GCE AS หรือ A Level  หรือสอบนอกตาราง เช่น สอบภาษาหรือวชิาประยกุตต์่างๆ จะตอ้งทาํการชาํระเงินเพ่ิมเติมใน
การสอบแต่ละคร้ัง 
 

ลาหยุด  นกัเรียนในชั้น Year 11 ไดรั้บอนุญาตให้ลาหยดุไดใ้นช่วงการสอบของภาคเรียนท่ี 3 และในช่วงระหวา่งการสอบของ
โรงเรียน   ทางโรงเรียนแนะนาํใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการติวสอบกบัทางโรงเรียนตลอดช่วงการทดสอบ เน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ส่วนน้ีรวมอยูใ่นค่าเล่าเรียนรายปี 
 

การทศันศึกษา  ทุกชั้นปีจะมีการไปทศันศึกษาระหวา่งเรียน การทศันศึกษาน้ีจะเป็นการเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆดา้นวฒันธรรม กีฬา 
กิจกรรมกบัชุมชนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในส่วนน้ี ใบเรียกเก็บเงินจะถูกส่งใหผู้ป้กครอง
หลงัการมีกาํหนดการและสถานท่ีเรียบร้อยแลว้ ทางโรงเรียนจะมีการจดัการทศันศึกษาประจาํปีของนกัเรียนชั้นมธัยม
และประถม (ป.5-ป.6) ซ่ึงทางโรงเรียนจะไม่มีการการสอนระหวา่งน้ี 
 

 ประกนัอบุัตเิหต ุ
 

 โรงเรียนมีประกนัอุบติัเหตุสาํหรับนกัเรียนเป็นจาํนวนวงเงิน 10,000 บาท สาํหรับค่ายา/การรักษาพยาบาลและ
100,000 บาท ในกรณีสูญเสียชีวติหรือทุพพลภาพอนัเป็นจากอุบติัเหตขุณะท่ีนกัเรียนอยใูนโรงเรียนหรือ             
ทศันศึกษานอกโรงเรียนทั้งน้ีผูป้กครองไม่ตอ้งชาํระค่าบริการในส่วนน้ีเพ่ิมเติม  
 

ช้ันเตรียมอนุบาล  โรงเรียนมีโปรแกรมเตรียมความพร้อมสาํหรับนกัเรียนอายรุะหวา่ง 2-3 ปี ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัเรียนท่ีเรียน
โปรแกรมน้ีเตม็เวลา (หนา้ท่ี1)  ทั้งน้ีท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมสาํหรับการเลือกเรียนโปรแกรมน้ีแบบ  
ไม่เตม็เวลาไดท่ี้สาํนกังานโรงเรียน และนกัเรียนท่ีเลือกเรียนโปรแกรมน้ีแบบไม่เตม็เวลาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการ
บริหารจดัการจาํนวน 2,000 บาท ต่อภาคเรียน 
หมายเหตนุกัเรียนท่ีเลือกเรียนโปรแกรมแบบเตม็เวลาจะไดสิ้ทธิสาํรองท่ีเรียนของโรงเรียนก่อน 
 

การคืนเงนิ  นกัเรียนท่ีลาออกจากโรงเรียนระหวา่งปีสามารถเรียกคืนเงินไดต้ามเง่ือนไขของโรงเรียนดงัน้ี   
  ค่าเล่าเรียน 

หากแจง้ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ (ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน) ทางโรงเรียนจะทาํการคืนใหเ้ป็นจาํนวน 50%  
และจะทาํการคืนเงินเป็นจาํนวน 25% หากมีการแจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 1 เดือนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่  
ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินหากแจง้ลาออกหลงัเปิดภาคเรียนเรียบร้อยแลว้ 

  ค่าธรรมเนียมคํ้าประกนั 
การคืนเงินค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัน้ีสามารถทาํรายการได ้เม่ือแจง้ลาออกล่วงหนา้ 1 ภาคเรียน  
หากแจง้ล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดจะไม่สามารถเรียกเงินส่วนน้ีคืนได ้ 

  ค่าแรกเขา้  
ค่าธรรมเนียมสาํหรับการสาํรองท่ีไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้และค่าธรรมเนียมส่วนน้ีจะมีอายกุารสาํรองท่ี 
เป็นเวลา 2 ปี หากนกัเรียนไม่เขา้เรียนภายใน 2 ปี ตามท่ีกาํหนด ค่าธรรมเนียมส่วนน้ีจะไม่สามารถคืนได้ 

  การชาํระค่าธรรมเนียม ล่วงหนา้ 1 ปี หรือมากกวา่  
หากนกัเรียนแจง้ลาออกล่วงหนา้ก่อนจบปีการศึกษาหรือมากกวา่ โดยท่ีชาํระเงินค่าธรรมเนียมแบบรายปีเรียบร้อยแลว้ 
ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้นกัเรียนหลงัจากท่ีแจง้ลาออก 1 ภาคเรียนเท่านั้น (นกัเรียนตอ้งแจง้ออกล่วงหนา้
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อยา่งน้อย 2 ภาคเรียน) และคืนเงินในรูปแบบการหักค่าใชจ่้ายจากค่าเล่าเรียน หากมีส่วนต่าง ทางโรงเรียนจะคืนเงิน
จาํนวนนั้นใหแ้ก่นกัเรียน หากตอ้งการสอบภามขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อไดท่ี้สาํนกังานโรงเรียน 

 

แจ้งออกช่ัวคราว  หากนกัเรียนแจง้ลาออกจากโรงเรียนและทางโรงเรียนคืนเงินค่าเล่าเรียนใหเ้รียบร้อยแลว้ หรือหากโรงเรียนไม่ไดรั้บค่า
เล่าเรียนในช่วงเวลาท่ีนกัเรียนไม่ไดเ้รียนในภาคเรียนนั้นๆ นกัเรียนจะตอ้งชาํระธรรมเนียมค่าแรกเขา้เตม็จาํนวนอีกคร้ัง
เม่ือกลบัมาเรียนใหม่  
(ยกเวน้นักเรียนชั้น Early Years) หากนักเรียนตอ้งการออกจากโรงเรียนเป็นการชัว่คราวนกัเรียนจะตอ้งชาํระค่าเล่า
เรียนเต็มจาํนวนเพื่อรักษาสิทธ์ิการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนไว ้ในระหวา่งท่ีนกัเรียนไม่อยูใ่นภาคเรียนนั้นๆ และไม่
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้อีกคร้ัง เม่ือกลบัเขา้มาเรียนใหม่ 
 

นักเรียนทีเ่ข้าเรียน
ก่อนหรือในวนัที ่ 1 
ธ.ค. 2559 

 นกัเรียนท่ีสมคัรเรียนก่อนหรือเรียนในวนัท่ี 1 ธ.ค.2559 และมีความประสงค์จะเรียนต่อโดยไม่มีการลาออกกลางคนั
และมีการชาํระค่าเทอมต่อเน่ือง สามารถมีสิทธ์ิในการชาํระเงินดงัน้ี 
1.ไดรั้บส่วนลดกรณีท่ีนกัเรียนเป็นพ่ีนอ้งตามประกาศก่อนหนา้น้ีไดต้่อเน่ืองจนจบการศึกษา 
2. ชาํระค่าเทอมเป็นรายภาคเรียนตามประกาศก่อนหนา้น้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนจบการศึกษาและไดรั้บส่วนลด 5% ทั้งน้ี
เม่ือมีการชาํระค่าเล่าเรียนล่วงหนา้ 2 เดือนก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค 

   

รายละเอยีดการช าระค่าธรรมเนียม 

วธีิการชาํระค่าธรรมเนียม  
โรงเรียนจะแจง้การชาํระค่าธรรมเนียมทุกรายการเป็นเงินบาท หากชาํระค่าธรรมเนียมต่างๆภายในประเทศ ท่านสามารถชาํระเป็นเงินสด  เช็ค 
หรือ ฝากโอน พร้อมสาํเนาสลิป) เขา้บญัชีของโรงเรียนไดโ้ดยตรง /แฟกซ์มาท่ี 077-48-45-49 หรือ อีเมล (accountmanager@iss.ac.th ) 
 

หมายเลขบัญชี : 535-0-00260-1 
ช่ือบญัชี : International School of Samui 
ธนาคาร : กรุงศรีอยธุยา สาขาเกาะสมุย ประเทศไทย  
รหสัธนาคาร: AYUDTHBK 
  
หากตอ้งการชาํระจากต่างประเทศสามารถทาํการโอนเงินตามหมายเลขบญัชีดา้นบน ช่ือบญัชี ‘International School of Samui’ ทั้งน้ี 
หากทานเขียนช่ือบญัชีไม่ถูกตอ้งธนาคารแห่งประเทศไทยจะปฏิเสธการโอนเงินในคร้ังนั้น 
 

ค่าธรรมเนียมส าหรับธนาคารในประเทศไทย  
กรณีท่ีมีการโอนจากตางประเทศ ธนาคารผูรั้บเงินโอนจะมีเก็บค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากท่ีท่านไดช้าํระจากธนาคารตน้ทาง ซ่ึงทาง 
โรงเรียนมีความจาํเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในใบแจง้ชาํระค่าเทอมของท่าน 
 

การช าระด้วยบัตรเครดติ  
ท่านสามารถชาํระค่าธรรมเนียมผานบตัรมาสเตอร์การ์ด หรือการ์ดวซ่ีา โดยนาํบตัรเครดิตของท่านมาชาํระไดท่ี้แผนกบญัชีของโรงเรียน ทั้งน้ี
ทางโรงเรียนไม่สามารถทาํการชาํระค่าธรรมเนียมดว้ยบตัรเครดิตผานทางโทรศพัทไ์ด ้
 

การช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า  
โรงเรียนขอคิดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมต่างๆทุกรายการท่ีท่านชาํระล่าชา้เพ่ิม 2% ในแต่ละเดือน 
 

สอบถามเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตดิต่อ    
คุณ ฟ ู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                   โทร: +66 (0) 77 245 559 accountmanager@iss.ac.th     
คุณ วคิทอเรีย หวัหนา้ฝ่ายรับนกัเรียน          โทร: +66 (0) 862042220 admissions@iss.ac.th   
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