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ระเบยีบว่าดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารมลูนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศกึษา ยกเลิกระเบียบวา่ดว้ยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบัก่อน ๆ 
และใหใ้ชร้ะเบียบวา่ดว้ยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันีแ้ทน โดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัประกาศใช ้
(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข เดือนสิงหาคม 2564) 

 

ค าน า 
การสมคัรเขา้ศกึษาและการเป็นนกัเรียนในโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ (ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ "โรงเรียน") ถือวา่เป็น
การยอมรบักฎระเบียบตอ่ไปนีโ้ดยปราศจากเง่ือนไข  

• มตคิณะกรรมการบรหิารมลูนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศกึษา  

• ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน  

• ระเบียบว่าดว้ยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันี ้(ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ระเบียบ”)  

การเขา้ศกึษาในโรงเรียนหมายถึงการสมคัรใจจะเคารพและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในระเบียบ 

1. อัตราค่าธรรมเนียม 
 

 คา่ธรรมเนียมประจ าปีการศกึษา 2564-2565  

(นบัตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2564) 
    

รายการ 
ตอ่ปี (บาท) 

ฝรั่งเศส, ไทย 

ประเทศในสหภาพยโุรป 
สญัชาตอ่ืิน 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
ค่าธรรมเนียมการศกึษาจ าแนกตามสญัชาตขิองนกัเรยีน 

อนบุาล (PS, MS, GS) 259,414 327,188 

ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 259,414 327,188 

มธัยมตน้ (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 320,762 403,877 

มธัยมปลาย ชัน้Seconde 336,522 423,123 
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มธัยมปลาย ชัน้Première 339,610 427,005 

มธัยมปลาย ชัน้Terminale 378,703 459,749 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 150,000 

คา่อาหารกลางวนั 
บงัคบัส าหรบันกัเรียนชัน้อนบุาลถึงชัน้ 3ème  
นกัเรียนมธัยมปลายสามารถแจง้ความจ านงรบัประทาน
อาหารกลางวนัในโรงอาหาร 

อนุบาล/ประถม : 21,175 
มัธยมต้น : 22,750 

คา่ธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษ  

(ชัน้6ème, ชัน้5ème, ชัน้seconde และชัน้première) 

 

20,000 
 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
โรงเรียนเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาจากนกัเรียนท่ีเขา้ศกึษาในโรงเรียนทกุคน ทกุปีคณะกรรมการบรหิารมลูนิธิฝรั่งเศสเพื่อ
การศกึษาจะเป็นผูก้  าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา  

คา่ธรรมเนียมการศกึษาดงักลา่วไดร้วมคา่ใชจ้า่ยตอ่ไปนี ้ 
-   คา่เลา่เรียน 

-   หนงัสือแบบเรียน (โรงเรียนใหน้กัเรียนยืม)   
-   คา่ทศันศกึษา (แบบเชา้ไปเย็นกลบั) และโครงการประกอบการเรียนตา่งๆ กระนัน้ส าหรบับางโครงการหรือบางทศัน

ศกึษา โรงเรียนอาจเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นจากผูป้กครอง 
-   อาหารวา่งเวลา 8.00 น. และอปุกรณก์ารเรียนส าหรบันกัเรียนระดบัอนบุาล,  สมดุและหนงัสือแบบเรียนส าหรบันกัเรียน

ระดบัประถม 
-   คา่ธรรมเนียมการสอบประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนตน้ (Diplôme national du brevet) ของนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ 

-   คา่ธรรมเนียมการสอบประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (Diplôme national du baccalauréat) และ 
คา่ธรรมเนียมการเรียนทางไกลกบัศนูยก์ารศกึษาทางไกลแหง่ชาติ (CNED) ของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย หากมี 

-   คา่ประกนัภยัพืน้ฐาน  
-   เสือ้ยืดโรงเรียน  

 
คา่ธรรมเนียมการศกึษาไมไ่ดร้วมคา่ใชจ้า่ยตอ่ไปนี ้ 

-  คา่อาหารกลางวนั 
-  คา่กิจกรรมนอกเวลาพิเศษ (AES) 
-  คา่กิจกรรมของชมรมกีฬา (AS) 
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-  อปุกรณเ์ครื่องเขียน (ใชส้ว่นตวั) ของนกัเรียนประถม เชน่ ปากกา, วงเวียน, ไมบ้รรทดั, ดนิสอสี เป็นตน้ รวมถึงสมดุ 
พจนานกุรม หนงัสือไวยากรณ ์หนงัสืออา้งอิง และหนงัสืออา่นประกอบของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา (ผูป้กครองจะไดร้บั
รายการสมดุหนงัสือและอปุกรณเ์ครื่องเขียนท่ีตอ้งจดัหาใหน้กัเรียนตอนสมคัรเรียน) 

-  คา่ธรรมเนียมการสอบวดัระดบัความรูภ้าษาองักฤษของเคมบริดจ ์รวมถึงคา่ธรรมเนียมการสอบวิชาเลือกอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากวิชาท่ีจดัไวใ้นหลกัสตูรของโรงเรียน เชน่ ภาษาตา่งประเทศท่ี 1 ท่ีไมใ่ช่ภาษาองักฤษ ภาษาตา่งประเทศท่ี 2 
ท่ีไมใ่ชภ่าษาเยอรมนั ภาษาสเปน หรือภาษาจีน และภาษาตา่งประเทศท่ี 3  ทัง้นีน้กัเรียนจะช าระคา่ธรรมเนียมการสอบ
เหลา่นีก้บัศนูยก์ารศกึษาทางไกลแหง่ชาต ิ(CNED) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากฝ่ายกิจการนกัเรียน (Vie 
scolaire)    

-  คา่ประกนัสขุภาพสว่นบคุคลของนกัเรียน  

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ (DPI) คือเงินสนบัสนนุของผูป้กครองในการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานจากในอดีต ในปัจจบุนั และใน
อนาคต นกัเรียนจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงจากการลงทนุนีต้ลอดระยะเวลาการศกึษาเลา่เรียน  

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ไมอ่าจโอนยา้ย หรือคืน ไมว่า่กรณีใด 
ผูป้กครองต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้เตม็จ านวนใหแ้ก่โรงเรียน ก่อนนกัเรียนเริ่มเรียน 

กรณีนกัเรียนกลบัมาสมคัรเรียนใหม ่หรือกลบัเขา้มาเรียนใหมห่ลงัจากหยดุเรียนชั่วคราวตามความประสงคข์องผูป้กครอง 
โรงเรียนจะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ หากผูป้กครองไดช้  าระจ านวนเตม็แลว้ และโรงเรียนจะไมเ่รียกเก็บอีกตลอด
ระยะเวลาท่ีศกึษาในโรงเรียน  

การช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถอืเป็นการยอมรับระเบียบฉบับนี ้(ท้ังนีร้วมถงึการช าระเงนิค่าแรกเข้าโดยบริษัท/
องคก์ร/หน่วยงานต้นสังกัด หรือด้วยเงนิทุนการศึกษาของ AEFE ก็ให้ถอืว่าผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเงินเอง และ
ผู้ปกครองได้ยอมรับระเบียบฉบับนี)้     

4. ค่าอาหารกลางวัน 
คา่อาหารกลางวนัถกูจดัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมการศกึษา และกฎระเบียบตา่งๆ ว่าดว้ยคา่ธรรมเนียม
การศกึษา นกัเรียนทกุคนตัง้แตร่ะดบัอนบุาลถึงชัน้ 3ème (มธัยมตน้) ตอ้งรบัประทานอาหารกลางวนัของโรงเรียน  นกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถสมคัรรบัประทานอาหารกลางวนัแบบรายปีได ้ 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบ  
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คา่ธรรมเนียมการสอบประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนตน้ (Diplôme national du brevet) ของนกัเรียนระดบัมธัยมตน้  
และคา่ธรรมเนียมการสอบประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (Diplôme national du baccalauréat) ไดร้วมอยูใ่น
คา่ธรรมเนียมการศกึษา ส่วนคา่ธรรมเนียมการสอบอ่ืนๆ โรงเรียนจะสง่ใบแจง้ช าระคา่ธรรมเนียมการสอบเหลา่นัน้ ให้
นกัเรียนระหวา่งปีการศกึษา และโรงเรียนจะไมคื่นเงินให ้หากไดด้  าเนินการสมคัรสอบใหแ้ลว้  

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านการศกึษา  
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการรบัการบ าบดัการพดู คา่ดแูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (Auxiliaire de vie scolaire) คา่
กิจกรรมพิเศษนอกเวลา คา่กิจกรรมชมรมกีฬา ชัน้เรียนสอนการบา้น หนงัสือ แผนประกนัภยัของบริษัท CGEA 
(นอกเหนือจากแผนพืน้ฐาน)  คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการศกึษา โรงเรียนจะสง่ใบแจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย
เหลา่นีใ้หผู้ป้กครอง ซึ่งถกูจดัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนักบัการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา  

7. ทุนการศึกษา  
ทกุปี ส านกังานการศกึษาฝรั่งเศสในตา่งประเทศ (AEFE) จดัสรรทนุการศกึษาใหแ้ก่ครอบครวัสญัชาตฝิรั่งเศส (และไดแ้จง้
ลงช่ือไวใ้นทะเบียนชาวฝรั่งเศสผูมี้ถ่ินพ านกันอกประเทศฝรั่งเศส - Registre des Français établis hors de France) ท่ีมี
ทนุทรพัยไ์มเ่พียงพอจะรบัภาระคา่ธรรมเนียมการศกึษาเต็มจ านวนหรือบางสว่น     

ทนุการศกึษาทัง้หมดจะถกูจดัสรรภายในงบประจ าปีจาก AEFE และจะพิจารณาจากรายไดข้องผูป้กครอง 

ผูป้กครองสามารถขอรบัและย่ืนเอกสารภายในก าหนดเวลาไดท่ี้สถานเอกอคัรราชทตูฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้
พิจารณาเอกสารตอ่ไป  

ครอบครวัท่ีอยูใ่นเกณฑข์อรบัทนุการศกึษา ใหต้ิดตอ่แผนกกงสลุ และตรวจดตูารางการขอรบัทนุ เพ่ือจดั เตรียมเอกสารค า
รอ้งตอ่ไป  

หากมีค าถามใดๆ ผูป้กครองสามารถติดตอ่แผนก Service Social ของสถานเอกอคัรราชทตูฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย  

- ทางโทรศพัทท่ี์หมายเลข 02 657 5178- 79 
- ทางอีเมล bourses.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

ผูป้กครองสามารถขอรบัความชว่ยเหลือตลอดขัน้ตอนการขอรบัทนุได ้จากพนกังานของโรงเรียนหรือผูป้กครองอาสาท่ีรู ้
ภาษาฝรั่งเศส องักฤษ และไทยอย่างดี กรุณาตดิตอ่คณุศศพร โชเวต ์(โทร 02 934 8008 ตอ่ 105 หรืออีเมล 
s.chauvet@lfib.ac.th) ซึ่งจะแนะน าทา่นกบับคุคลท่ีจะช่วยเหลือท่านตอ่ไป 

8. การช าระเงนิและวิธีช าระ  

mailto:bourses.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:s.chauvet@lfib.ac.th
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8.1. ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

บนใบแจง้ก าหนดการช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา โรงเรียนจะระบคุา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่อาหารกลางวนัตลอดปี
การศกึษา พรอ้มระบวุนัก าหนดช าระเงิน (รายปีหรือรายภาค) และแนบใบน าฝากธนาคาร เม่ือผูป้กครองช าระเงินเรียบรอ้ย
แลว้ กรุณาสง่ส าเนาใบน าฝากใหฝ่้ายบญัชี โรงเรียนจะไมส่ง่เอกสารเรียกช าระเงินอีกระหวา่งปีการศกึษา ยกเวน้จะมีการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข 
 

หากผูป้กครองนกัเรียนเป็นผูช้  าระคา่ธรรมเนียม ใบแจง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาจะออกในนามผูป้กครองตามกฎหมาย
ของนกัเรียน ภายในเดือนกนัยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนจะแจง้ใหท้า่นทราบทางอีเมลว่าไดฝ้ากใบแจง้ก าหนดการช าระ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆไปกบับตุรของทา่น  

หากบริษัท/หนว่ยงาน/องคก์รตน้สงักดัเป็นผูช้  าระคา่ธรรมเนียม โรงเรียนจะสง่ใบแจง้ก าหนดการช าระคา่ธรรมเนียม
การศกึษาฉบบัจรงิไปยงับคุคลในบรษิัท/หนว่ยงาน/องคก์รตน้สงักดัท่ีไดม้อบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงาน ผูป้กครองจะไดร้บั
เอกสารส าเนา หากบรษิัท/หนว่ยงาน/องคก์รตน้สงักดัรบัผิดชอบช าระเพียงบางสว่น ผูป้กครองตอ้งช าระสว่นตา่งท่ีเหลือ โดย
ระบยุอดช าระลงบนใบน าฝากของโรงเรียน และสง่ส าเนาโอนกลบัมายงัฝ่ายบญัชี  

 

 8.2. กรณีพเิศษ-นักเรียนทุน AEFE  

นกัเรียนทีไ่ดท้นุการศึกษาเมื่อปีการศึกษาก่อน  

ครอบครวัท่ีไดร้บัทนุชว่ยเหลือดา้นการศกึษา (ส่วนหนึ่งหรือเตม็จ านวน) จาก AEFE ในปีการศกึษาก่อน จะไดร้บัใบแจง้
ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา ซึ่งระบอุตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาโดยใชส้ดัสว่นของทนุของปีการศกึษาก่อนมาค านวณ 

เม่ือคณะกรรมการพิจารณาทนุการศกึษาไดอ้นมุตัสิดัสว่นทนุท่ีจะไดร้บัในปีการศกึษาปัจจบุนั โรงเรียนจะท าการปรบัใบแจง้
ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาอีกครัง้  

นกัเรียนทีอ่ยูใ่นเกณฑจ์ะไดร้บัทนุการศึกษา 

ครอบครวัท่ีประสงคจ์ะย่ืนค าขอรบัทนุการศกึษารอบ 2 (เดือนกนัยายน) ตอ้งสง่จดหมายแจง้ฝ่ายบญัชี 
(comptabilite@lfib.ac.th)ใหท้ราบ  

8.3 กรณีพเิศษ - ค่าธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ  

นกัเรียนมธัยมท่ีเขา้เรียนแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษ (SIB) ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรม
องักฤษ เพิ่มจากคา่ธรรมเนียมการศกึษาปกต ินกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนแผนกนีไ้ดต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะท่ีปรกึษาฝ่ายการ
เรียนการสอน 
 

กรณียา้ยจากแผนกภาษาฝรั่งเศสไปแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษ  

mailto:comptabilite@lfib.ac.th
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หลงัไดร้บัอนมุตัจิากคณะท่ีปรกึษาฝ่ายการเรียนการสอนและความเห็นชอบจากครอบครวัของนกัเรียน นกัเรียนจะยา้ยจาก
แผนกภาษาฝรั่งเศสไปเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษ โรงเรียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมแผนกภาษาและอาราย
ธรรมองักฤษ โดยคดิตามสดัสว่นจากระยะเวลาเรียนท่ียงัเหลืออยูใ่นปีการศกึษา โดยเริ่มนบัจากเดือนท่ีนกัเรียนยา้ยแผนก
เรียน  และเดือนแรกท่ีนกัเรียนเริ่มเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษจะคดิเตม็เดือน  
 

กรณียา้ยจากแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษเขา้แผนกภาษาฝรั่งเศส 
เม่ือนกัเรียนยา้ยจากแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษเขา้แผนกภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนจะคืนเงินคา่ธรรมเนียมแผนก
ภาษาและอารายธรรมองักฤษ โดยคดิตามสดัสว่นของระยะเวลาท่ียงัไมไ่ดเ้รียน และเดือนสดุทา้ยท่ีเรียนในแผนกภาษาและ
อารายธรรมองักฤษไปแลว้จะคดิเตม็เดือน 
 

8.4 – ก าหนดช าระเงนิ  

วนัสดุทา้ยของการช าระเงินจะระบไุวบ้นใบแจง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา  

ภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 ผูป้กครองจะไดร้บัใบแจง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาส าหรบัปีการศกึษา 2564-2565 
โรงเรียนจะสง่อีเมลสอบถาม วา่ทา่นประสงคจ์ะช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆแบบรายปีหรือรายภาคภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564 หากโรงเรียนไมไ่ดร้บัอีเมลยืนยนัภายในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 จะถือวา่ผูป้กครองเลือกช าระแบบรายภาค 

แบบรายปี ก าหนดช าระภายในวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2564  

แบบรายภาค  
 
 ช าระภายในวนัท่ี สดัสว่นท่ีตอ้งช าระ 
งวดท่ี 1 15 ตลุาคม พ.ศ. 2564  40% ของอตัราเตม็ตอ่ปี 
งวดท่ี 2 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  30% ของอตัราเตม็ตอ่ปี  
งวดท่ี 3  15 มีนาคม พ.ศ. 2565  30% ของอตัราเตม็ตอ่ปี 

 

8.5 – การผ่อนผันวนัช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  
โรงเรียนอาจผอ่นผนัวนัช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาใหแ้ก่ผูป้กครอง หากผูป้กครองรบัภาระช าระคา่ธรรมเนียมทัง้หมดเอง 
และเขา้เกณฑแ์ผนช าระตามรายละเอียดดา้นลา่ง 
 

แผนผอ่นผนัวนัช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาจะไมร่วมคา่ใชจ้า่ยดงัตอ่ไปนี ้ 

• คา่ธรรมเนียมแรกเขา้  

• คา่กิจกรรมพิเศษนอกเวลา 

• คา่ชมรมกีฬา 

• คา่ธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรมองักฤษ (SIB) 
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ดว้ยเหตนีุ ้แผนผอ่นผนัจงึสามารถเสนอใหแ้ก่ครอบครวัท่ีไดช้  าระคา่แรกเขา้แลว้เทา่นัน้ ซึ่งการช าระคา่ธรรมเนียมจ านวนนี้
เป็นเง่ือนไขใหน้กัเรียนเขา้ศกึษาในโรงเรียนได ้ 
 

ครอบครวัท่ีประสบปัญหาดา้นการเงิน และประสงคจ์ะขอผอ่นผนัก าหนดช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา กรุณาติดตอ่ 
daf@lfib.ac.th  
 

การไดร้บัแผนผ่อนผนัวนัช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษานี ้ไมถื่อวา่เป็นสิทธิพงึไดเ้สมอไป และไมใ่ชเ่ป็นการขอผ่อนผนัเพ่ือ
ความสะดวก แตเ่น่ืองจากปัญหาการเงินเทา่นัน้ ครอบครวัจงึตอ้งหาเหตผุลสนบัสนนุการขอนีแ้กโ่รงเรียน  

ผูอ้  านวยการแผนกธุรการและการเงินจะรา่งแผนช าระคา่ธรรมเนียมเป็นรายงวด เพ่ือเสนอครอบครวั และตกลงอนมุตัแิผน
ดงักลา่วรว่มกนัทัง้สองฝ่าย ผูป้กครองจะตอ้งเซ็นแผนช าระคา่ธรรมเนียมภายใน 8 วนั  หากโรงเรียนไมไ่ดร้บัแผนผอ่นผนัท่ีมี
ลายเซ็นผูป้กครอง โรงเรียนจะถือวา่ครอบครวัไมป่ระสงคจ์ะขอรบัแผนช าระท่ีเสนอให ้

งวดสดุทา้ยของแผนผอ่นผนัตอ้งไมเ่กินวนัท่ี 15 มิถนุายนของปีการศกึษาปัจจบุนั และวนัเริ่มตน้แผนช าระอยูร่ะหว่างวนัท่ี 1 
สิงหาคมและวนัท่ี 1 กนัยายน 
 

8.6 – ส่วนลดพเิศษ  

ครอบครวัท่ีมีบตุรหลายคนศกึษาในโรงเรียน จะไดร้บัส่วนลดคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 10 % ส  าหรบั
บตุรคนท่ี 2 และ 15% ส าหรบับตุรคนท่ี 3 เป็นตน้ไป 

หากช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาแบบรายปี จะไดร้บัสว่นลด 1 % (เฉพาะนกัเรียนท่ีไมไ่ดร้บัทนุการศกึษา)  

8.7 – การเข้าเรียน การลาออก และหยุดพักระหว่างปีการศกึษา  

หากนกัเรียนเขา้เรียนหรือลาออกระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 หรือระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 และเรียนเกินกึ่งหนึ่งของภาคการศกึษา 
(การแบง่ภาคการศกึษาใชว้นัหยดุกลางภาคเป็นเกณฑ)์ โรงเรียนจะคิดคา่ธรรมเนียมการศกึษาของภาคการเรียนนัน้เตม็
จ านวน แตห่ากเขา้เรียนหรือลาออกวนัใดในภาคเรียนท่ี 3 โรงเรียนจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใหไ้มว่า่กรณีใด 

โรงเรียนจะไมคื่นคา่เลา่เรียนและคา่อาหารกลางวนั แก่นกัเรียนท่ีขาดเรียนไมว่า่ก่ีวนัก็ตาม  

กรณีนกัเรียนทนุเขา้เรียนหรือลาออก โรงเรียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่อาหารกลางวนั ตามระเบียบ
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยทนุการศกึษา (คดิเป็นสดัส่วน 1/10 ของคา่ธรรมเนียมการศกึษาตลอดปี คณูดว้ยจ านวนเดือนท่ีศกึษาใน
โรงเรียน  เดือนท่ีไมไ่ดเ้รียนเตม็เดือน ก็ใหค้ิดเป็นหนึ่งเดือน)  

 

9 - การทวงหนี ้ 
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เงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาท่ีเรียกเก็บจากครอบครวั หรือโดยบริษัท/หนว่ยงาน/องคก์รเป็นผูช้  าระใหน้ัน้ เป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่การ
บรหิารจดัการศกึษาในสถานศกึษาฝรั่งเศสในตา่งประเทศ การท่ีผูป้กครองหลีกเล่ียงไมช่  าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา จะ
สง่ผลเสียหายตอ่งบประมาณของโรงเรียน และไมเ่ป็นธรรมตอ่ครอบครวัท่ีช  าระคา่ธรรมเนียมตรงเวลา  

ดว้ยเหตนีุ ้จงึขอย า้ในระเบียบวา่ดว้ยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันี ้วา่การเขา้ศกึษาในโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 
คือการยอมรบัว่าจะช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา  

โรงเรียนจะท าใบแจง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา ซึ่งระบคุา่ธรรมเนียมตา่งๆและก าหนดเวลาช าระเงินแตล่ะงวด สง่ให้
ผูป้กครองก่อนเริ่มเปิดภาคเรียน 

โรงเรียนจะด าเนินการตามขัน้ตอนการทวงหนีแ้ตล่ะงวดดงันี ้

กรณีครอบครวัไมไ่ดช้  าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆภายใน 15 วนัหลงังวดช าระ โรงเรียนจะส่งอีเมลเตือนครัง้ท่ี 1 “1ère 

RELANCE” แจง้ใหผู้ป้กครองช าระเงินคงคา้งภายใน 7 วนั  

หากผูป้กครองไมไ่ดช้  าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นจดหมายเตือนครัง้ท่ี 1 โรงเรียนจะสง่อีเมลเตือนครัง้ท่ี 2 “2nde 

RELANCE”  พรอ้มสง่จดหมายลงทะเบียนตอบรบัใหผู้ป้กครอง (โรงเรียนจะเรียกเก็บคา่ไปรษณียล์งทะเบียนจากผูป้กครอง) 
โดยระบใุหช้  าระเงินภายใน 7 วนั  

ในวนัเดียวกนั โรงเรียนจะโทรศพัทห์าผูป้กครองเพ่ือรบัทราบสถานการณข์องครอบครวั และเชิญมาพบผูอ้  านวยการแผนก
ธุรการและการเงิน 

หากผูป้กครองมิไดช้  าระเงินภายในวนัท่ีก าหนดไว ้ หรือไมมี่การก าหนดงวดช าระเงินใหมก่บัแผนกบญัชี โรงเรียนจะสง่
จดหมายเตือนก่อนการด าเนินคดี ซึ่งเป็นจดหมายฉบบัท่ี 3 และจดหมายฉบบัสดุทา้ย « AVIS AVANT POURSUITE» ดว้ย
วิธีการเดียวกบัครัง้ก่อน (โรงเรียนจะเรียกเก็บคา่ไปรษณียล์งทะเบียนจากผูป้กครอง) (ดรูายละเอียดดา้นลา่ง) 

โรงเรียนจะโทรศพัทเ์ชิญผูป้กครองมาโรงเรียนเพ่ือหารือ  

หากโรงเรียนไมไ่ดร้บัค าตอบหรือการติดตอ่กลบัจากครอบครวั โรงเรียนจะด าเนินการแจง้ความกบัส านกังานต ารวจ  
หลงัขัน้ตอนการทวงหนีแ้ละการหารือ หากผูป้กครองยงัมิไดช้  าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆดงัระบใุนใบแจง้ช าระคา่ธรรมเนียม
การศกึษา นกัเรียนจะไมเ่รียนตอ่ได ้และโรงเรียนจะด าเนินคดีตอ่ไป 
 

โรงเรียนจะไมร่บัสมคัรนกัเรียนกลบัเขา้มาเรียนใหมใ่นกรณีท่ียงัคงคา้งคา่ธรรมเนียม 
 

ผู้ปกครองต้องช าระค่าธรรมเนียมต่างๆทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น ตามงวดทีไ่ด้ระบุบนใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือตามทีร่ะบุไว้ในอีเมลทีเ่กี่ยวข้องใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา   
 

หากผู้ปกครองยังมิได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ โรงเรียนจะด าเนินมาตรการดังต่อไปนี ้ 
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- หากมิได้ช าระเงินภายในวันที ่ 30 มิถุนายนของปีการศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนจะคัดชื่อนักเรียนออกจากการเป็น
นักเรียนในปีการศึกษาถัดไป  

- หากช าระยอดค้างช าระท้ังหมด (รวมถึงยอดค้างช าระของค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพเิศษนอกเวลา ค่าบ าบัดด้าน
การพูด ความช่วยเหลือด้านการบ้าน ค่าAVS ค่าสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร...) ระหว่างวันที ่1 
กรกฎาคม ถงึวันที ่31 สิงหาคม โรงเรียนจะรับนักเรียนกลับเข้าเรียนในปีการศึกษาถัดไป หากมีทีว่่าง  
- ในการด าเนินการทางกฎหมายผ่านทนายความ ค่าใช้จ่ายต่างๆจะเรียกเก็บจากผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้ 
+ ค่ายกร่างและจดหมายแจ้งเตือนช าระเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ราคา 5,000 บาท (ไม่รวมภาษี)  
+ ค่ายกร่างและยืน่ฟ้องศาลด าเนินคดีค้างช าระ การเข้าร่วมไกล่เกล่ียนและพิจารณาคดี ราคา 40,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี)   
+ ค่าล่ามในการพิจารณาคดีครัง้ละ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษี)  
+ ค่าแปลเอกสารหน้าละ 1,500 บาท (ไม่รวมภาษี)  
+ ผู้ปกครองรับภาระจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

10 – การลาออก 
ขัน้ตอนการลาออกมีดงันี ้ 
- แจง้แผนกทะเบียนโดยเรว็ท่ีสดุทางอีเมล inscription@lfib.ac.th 
- ตรวจสอบกบัแผนกบญัชี (comptabilite@lfib.ac.th) ว่าไมมี่ยอดคา้งช าระ (มิฉะนัน้บนใบลาออกจะมีการระบวุา่ “คา้ง
ช าระ)  
- มารบัเอกสารเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรของทา่นในวนัสดุทา้ยท่ีนกัเรียนมาเรียน ระหวา่งเวลา 8.00 น. – 11.00 น. และ 
13.30 น. – 15.00 น.  
- คืนหนงัสือเรียนทัง้หมดท่ีโรงเรียนใหยื้ม (รวมถึงหนงัสือหรือเอกสารจากหอ้งสมดุ) ยกเวน้สมดุแบบฝึกหดัท่ีใชแ้ลว้  

• นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ใหคื้นท่ีหอ้งสมดุ CDI                                                             

• นกัเรียนระดบัประถมศกึษา ใหคื้นท่ีครูใหญ่ฝ่ายประถม  

11 – ค่ากจิกรรมพเิศษนอกเวลา  
กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเป็นกิจกรรมท่ีไม่รวมอยูใ่นการเรียนภาคบงัคบั จงึมีขัน้ตอนการสมคัรและระเบียบวา่ดว้ยการเงิน
เฉพาะ ใบแจง้ช าระคา่กิจกรรมพิเศษนอกเวลาจงึจะจดัท าตามระเบียบว่าดว้ยการเงินของแผนกกิจกรรมพิเศษนอกเวลา  

หากผูป้กครองไมไ่ดช้  าระคา่กิจกรรมพิเศษนอกเวลา หลงัจากไดร้บัอีเมลแจง้เตือน 1 ครัง้ (โรงเรียนจะสง่เพียง 1 ครัง้เทา่นัน้)  
โรงเรียนจะคดัช่ือนกัเรียนออกจากกิจกรรมนัน้ โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

12 - ค่ากจิกรรมชมรมกฬีา  

mailto:inscription@lfib.ac.th
mailto:comptabilite@lfib.ac.th
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กิจกรรมของชมรมกีฬาไมร่วมอยูใ่นการเรียนภาคบงัคบั จงึมีขัน้ตอนการสมคัรและระเบียบว่าดว้ยการเงินเฉพาะ ใบแจง้หนี ้
คา่กิจกรรมชมรมกีฬาจงึจะจดัท าตามอตัราคา่กิจกรรมของชมรมกีฬา  

หากผูป้กครองไมไ่ดช้  าระคา่กิจกรรมชมรมกีฬา หลงัจากไดร้บัอีเมลแจง้เตือน 1 ครัง้ (โรงเรียนจะส่งเพียง 1 ครัง้เท่านัน้) 
โรงเรียนจะคดัช่ือนกัเรียนออกจากชมรม โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้  

13 – ค่านักบ าบัดการพูด  
การใหบ้รกิารบ าบดัการพดูเป็นบริการเสรมิและไมบ่งัคบั ตารางคา่บริการการรบับ าบดัการพดูจะตดิบรเิวณทางเขา้หอ้งนกั
บ าบดัการพดูและสามารถจดัสง่ใหผู้ป้กครองไดห้ากผูป้กครองรอ้งขอ  โรงเรียนจะสง่ใบแจง้ช าระคา่บรกิารทกุเดือน และ
ก าหนดเวลาช าระภายใน 8 วนันบัจากวนัท่ีออกใบแจง้ช าระ  

โรงเรียนจะออกใบเสรจ็รบัเงินใหก้บัครอบครวัเพ่ือน าไปขอคืนเงินจากบริษัทประกนั  
การช าระคา่บริการนีก้บัโรงเรียน จะไม่เก่ียวพนัเป็นเง่ือนไขกบัการคืนเงินจากบริษัทประกนัภยัใหแ้ก่ผูป้กครอง ไม่วา่จะเป็น
ประกนับรษิัท CFE หรือ mutuelles ฯลฯ 
 

หากผูป้กครองมิไดช้  าระคา่บรกิารนกับ าบดัการพดู หลงัจากไดร้บัอีเมลแจง้เตือน 1 ครัง้ (โรงเรียนจะสง่เตือนเพียงครัง้เดียว
เทา่นัน้) โรงเรียนจ าเป็นตอ้งระงบัการใหบ้รกิารการบ าบดัการพดูแก่นกัเรียน โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

โรงเรียนจะรบันกัเรียนท่ีอยู่ในรายช่ือรอรบับริการคนตอ่ไปเขา้มาแทนรบับรกิารแทนบตุรของท่าน  

14 – กรณีหนังสอืช ารุดหรือสูญหาย 
โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการออกใบแจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย อนัเกิดจากการท่ีนกัเรียนก่อความเสียหายแก่ทรพัยส์ินของโรงเรียน 
หากสิ่งของช ารุดหรือหนงัสือสญูหาย ผูป้กครองตอ้งช าระคา่สิ่งของหรือซือ้มาชดใช ้ ในกรณีช าระคา่สิ่งของ/คา่ซอ่มแซม 
โรงเรียนจะแจง้ราคาใหท้ราบ โรงเรียนจะไมร่บัคืนหนงัสือ หากไมไ่ดน้  าหนงัสือมาคืนตามก าหนดระยะเวลาท่ีโรงเรียนแจง้ 
ผูป้กครองตอ้งช าระคา่หนงัสือตามจ านวนเงินท่ีแจง้ไวใ้นใบแจง้ช าระทนัที    


