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Lycée Français International de Bangkok 

 

โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาต ิกรุงเทพ 

 
 
 
 

 
     

          ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าธรรมเนียมประจ าปีการศึกษา 2020 – 2021 

   

ปีการศึกษา 2020 – 2021 
(ต่อคน) 

ค่าเล่าเรียนต่อปี (บาท) 

ฝร่ังเศส/ไทย/ยุโรป 
 

สัญชาตอ่ืิน 

ค่าธรรมเนียม 
อตัราคา่เลา่เรียนจ าแนกตามสญัชาตินกัเรียน 

อนบุาล : PS, MS, GS 242,443 บาท 305,783 บาท 

ประถม : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 242,443 บาท 305,783 บาท 

มธัยมต้น : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème 297,002 บาท  373,960 บาท 

มธัยมปลาย : 2de และ 1ère 308,736 บาท 388,186 บาท 

มธัยมปลาย : Terminale 344,275 บาท 417,954 บาท 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 150,000 บาท 

คา่อาหารกลางวนั บงัคบัส าหรับนกัเรียนระดบัอนบุาล
จนถึง 3ème นกัเรียนมธัยมปลายให้แจ้งความจ านง 

อนุบาล/ประถม = 17,740 บาท  
มัธยมศึกษา = 19,019.50 บาท 

คา่ธรรมเนียมส าหรับหลกัสตูร International Section : 
6ème และ Seconde 

14,000 บาท 

ค าน า 

การสมคัรเรียนและการเป็นนกัเรียนในโรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ถือวา่เป็นการยอมรับกฎระเบียบตอ่ไปนีโ้ดย
ปราศจากเง่ือนไข   

● บทบญัญัตทิางกฎหมายทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของส านกังานการศกึษาฝร่ังเศสในตา่งประเทศ (Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE)) โดยเฉพาะระเบียบฉบบัท่ี 2003-1288 ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 
ค.ศ. 2003 วา่ด้วยงานบริหารทัว่ไป งบประมาณและบญัชีของส านกังานการศกึษาฝร่ังเศสในตา่งประเทศ 

● บทบญัญัตทิัง้ปวงของกระทรวงศกึษาธิการแหง่ชาตฝิร่ังเศสวา่ด้วยงานกิจการนกัเรียน (หลกัสตูร เวลาเรียน  การแนะ
แนว ฯลฯ)  
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● บทบญัญัตทิางกฎหมายไทย 

● มตคิณะกรรมการบริหารมลูนิธิฝร่ังเศสเพื่อการศกึษาและคณะกรรมการการเงิน 

● ระเบียบและข้อบงัคบัของโรงเรียน 

● ระเบียบว่าด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันี ้
 
ระเบียบว่าด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษาอาจมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ตามมติคณะกรรมการการเงิน  

ขัน้ตอนการส ารองที่เรียน การลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

การส ารองท่ีเรียนระหว่างวันท่ี 7 มกราคม 2020 ถงึ 30 เมษายน 2020 : 

ก) คลิกท่ีลิงค์ด้านล่าง เพ่ือกรอกแบบฟอร์มสมคัรเรียน:  
http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfib&lng=EN 

เม่ือการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จสิน้ ทา่นจะได้รับหมายเลขท่ีใช้ในการติดตามเอกสารสมคัรเรียน 
หมายเลขดงักล่าวจะชว่ยให้ทา่นได้ตดิตามขัน้ตอนตา่งๆเก่ียวกบัการด าเนินการสมคัรเรียน 
 
ข) ช าระเงินคา่จดัท าเอกสาร 5,000 บาท * ส าหรับนกัเรียนแตล่ะคน 

* โรงเรียนจะไมคื่นคา่จดัท าเอกสารในทกุกรณี 
   แตจ่ะหกัเงินคา่จดัท าเอกสาร (5,000 บาท) ออกจากคา่ธรรมเนียมแรกเข้า  
    
ตวัอยา่ง : 
นกัเรียน 1 คน = 5,000 บาท 
นกัเรียน 2 คน = 10,000 บาท 
นกัเรียน 3 คน = 15,000 บาท 

วิธีการช าระเงนิ ทา่นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน 
https://lfib.ac.th/th/inscriptions/2014-12-24-03-15-58  

การส ารองท่ีเรียนจะไมไ่ด้รับการพิจารณา หากไมมี่การช าระเงินคา่จดัท าเอกสาร 
 
ค) สง่เอกสารตอ่ไปนี ้: 

- หลกัฐานการช าระเงินคา่จดัท าเอกสาร (5,000 บาท) ท่ี comptabilite@lfib.ac.th 
- เอกสารสมคัรเรียนลว่งหน้าทัง้หมดท่ี administration@lfib.ac.th 
(กรุณาอ่าน จดัเตรียมเอกสารการสมคัรเรียน) 

http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfib&lng=EN
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/how_to_pay_EN.pdf
mailto:comptabilite@lfib.ac.th
mailto:administration@lfib.ac.th
https://www.lfib.ac.th/?lang=en#1570881711652-15e21600-7b12
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ง) ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าเตม็จ านวน (คนละ 150,000 บาท*) ก่อนวนัท่ี 30 เมษายน 2020 
   * โรงเรียนจะหกัเงินคา่จดัท าเอกสารออกจากคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

ตวัอยา่ง : 
นกัเรียน 1 คน (150,000 - 5,000) 145,000 บาท 
นกัเรียน 2 คน (285,000 (สว่นลด 10%) - 10,000) 275,000 บาท 
นกัเรียน 3 คน (412,000 (สว่นลด 15%) - 15,000) 397,500 บาท 
 
กรุณาสง่หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี comptabilite@lfib.ac.th 
หมายเหต ุ: โรงเรียนจะไมคื่นคา่จดัท าเอกสารและคา่ธรรมเนียมแรกเข้าในทกุกรณี 
 
ครอบครัวท่ีกรอกเอกสารส ารองท่ีเรียนออนไลน์ แตไ่มไ่ด้ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจ านวนก่อนวนัท่ี 30 เมษายน 2020 
ให้ถือว่าการสมคัรโมฆะ 

ครอบครัวท่ีปฎิบตัทิกุขัน้ตอนอยา่งครบถ้วน ถือว่าการสมคัรเรียนในปีการศกึษา 2020 - 2021 เสร็จสมบรูณ์ 
 
การส ารองท่ีเรียนตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 

หมายเหตุ :  
1. จ านวนห้องเรียนในแตล่ะระดบัชัน้จะถกูก าหนดจากจ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนภายในวนัท่ี 30 เมษายน การส ารองท่ี
เรียนท่ีย่ืนระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 31 พฤษภาคม จะได้รับการพิจารณาตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายนเป็นต้นไป เม่ือโรงเรียนก าหนด
จ านวนห้องเรียนในแตล่ะระดบัชัน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะพิจารณาใบสมคัร เฉพาะเม่ือมีท่ีเหลือในระดบัชัน้นัน้ ๆ 
เทา่นัน้ หากมีท่ีวา่ง ทา่นต้องช าระคา่แรกเข้าจ านวน 150,000 บาท ตอ่คน ภายในเวลา 3 วนัหลงัจากได้รับการยืนยนัจาก
ทางโรงเรียน 
2. เน่ืองจากโรงเรียนปิดภาคเรียน การส ารองท่ีเรียนท่ีย่ืนระหวา่งวนัท่ี 14 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม จะได้รับการพิจารณา
ตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคมเป็นต้นไป เม่ือทางโรงเรียนก าหนดจ านวนห้องเรียนในแตล่ะระดบัชัน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะ
พิจารณาใบสมคัร เฉพาะเม่ือมีท่ีเหลือในระดบัชัน้นัน้ ๆ เทา่นัน้ หากมีท่ีว่าง ทา่นต้องช าระคา่แรกเข้าจ านวน 150,000 บาท 
ตอ่คน ภายในเวลา 3 วนัหลงัจากได้รับการยืนยนัจากทางโรงเรียน 

ก) คลิกลิงค์ด้านลา่ง เพ่ือกรอกแบบฟอร์มสมคัรเรียนออนไลน์ : 

http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfib&lng=EN 

เปิดให้กรอกแบบฟอร์มสมคัรเรียนออนไลน์ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป 

เม่ือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จสิน้ ทา่นจะได้รับหมายเลขท่ีใช้ในการติดตามเอกสารสมคัรเรียน  
หมายเลขดงักล่าวจะชว่ยให้ทา่นได้ตดิตามขัน้ตอนตา่งๆเก่ียวกบัการด าเนินการสมคัรเรียน 

mailto:comptabilite@lfib.ac.th
http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfib&lng=EN
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ข) สง่เอกสาร : 

- เอกสารสมคัรเรียนลว่งหน้าทัง้ชดุท่ี administration@lfib.ac.th 
(กรุณาอ่าน : จดัเตรียมเอกสารการสมคัรเรียน) 

ค) หากได้รับค ายืนยนัจากโรงเรียนวา่มีท่ีวา่ง ผู้ปกครองต้องช าระคา่แรกเข้าคนละ 150,000 บาท ภายในเวลา 3 วนัหลงัจาก
ได้รับการยืนยนั 

ตวัอยา่ง : 
นกัเรียน 1 คน = 150,000 บาท 
นกัเรียน 2 คน = 285,000 บาท (สว่นลด 10%) 
นกัเรียน 3 คน = 412,000 บาท (สว่นลด 15%) 

ดาวน์โหลดค าแนะน าวิธีช าระเงินได้จากเว็ปไซต์ 
https://lfib.ac.th/th/inscriptions/2014-12-24-03-15-58 
 
โรงเรียนจะพจิารณาเอกสารสมัครเรียน เม่ือได้รับการช าระเงินค่าแรกเข้าเท่านัน้ 
 
กรุณาสง่หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี comptabilite@lfib.ac.th 

ข้อควรทราบ  

การสมคัรเรียนจะมีผลสมบรูณ์ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ มีการช าระคา่แรกเข้า และการจดัสง่เอกสารการ
อนญุาตให้ลาออกจากโรงเรียนเดมิ (ถ้าเป็นโรงเรียนฝร่ังเศส) รวมถึงการจดัสง่เอกสารแนะแนวการศกึษา (ซึง่จะระบกุาร
เล่ือนชัน้เรียน การเรียนซ า้ชัน้ การแนะน าให้เปล่ียนสายการเรียน การเลือกสายการเรียนส าหรับชัน้ 1ère  เป็นต้น) 
 
นกัเรียนท่ีสมคัรเรียนในระดบัมธัยมศกึษาต้องสอบวดัระดบั (1) ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
- ไมไ่ด้ศกึษาตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการฝร่ังเศส 
- ไมไ่ด้มาจากโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนท่ีจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการฝร่ังเศส  
- ไมไ่ด้เรียนทางไกลกบัศนูย์การศกึษาทางไกลแหง่ชาติ (CNED) 
- ไมไ่ด้ศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีได้รับการรับรองเป็นสถานศกึษาในเครือขา่ยของส านกังานการศกึษาฝร่ังเศสใน
ตา่งประเทศ (AEFE) 

 (1) สอบวดัระดบั: ภาษาฝร่ังเศส (2) และคณิตศาสตร์ (3).  วิชาละประมาณ 1.30 ชัว่โมง  
ผู้ปกครองต้องช าระเงินคา่จดัท าเอกสารส าหรับนกัเรียนคนละ 5 000 บาทก่อน จงึจะมีสิทธิสอบวดัระดบั หากโรงเรียนรับ
บตุรของทา่นเข้าศกึษา เงินจ านวนนีจ้ะน าไปหกัลดคา่ธรรมเนียมแรกเข้า แตใ่นกรณีท่ีบตุรของทา่นไมรั่บพิจารณาให้เข้า
ศกึษา โรงเรียนจะไมคื่นเงินจ านวนนี ้

mailto:administration@lfib.ac.th
https://www.lfib.ac.th/?lang=en#1570881724670-d0fdbefc-2292
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/how_to_pay_EN.pdf
mailto:comptabilite@lfib.ac.th
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 (2) หากประสงค์จะทราบข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหลกัสตูรภาษาฝร่ังเศสระดบัมธัยมต้น กรุณากดลิงก์ด้านลา่ง  
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf 

(3) หากประสงค์จะทราบข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหลกัสตูรคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมต้น กรุณากดลิงก์ด้านลา่ง   
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/programmes 

นกัเรียนอาจสอบวดัระดบัท่ีโรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาต ิกรุงเทพ หรือท่ีสถานศกึษาอ่ืนท่ียินยอมจดัสอบวดัระดบัให้ โรงเรียน
จะสแกนและสง่ข้อสอบให้สถานศกึษาดงักลา่ว สถานศกึษานัน้จะสแกนข้อสอบท่ีนกัเรียนท าแล้วสง่คืน คณะครูของโรงเรียน
ฝร่ังเศสนานาชาต ิกรุงเทพจะตรวจข้อสอบ และโรงเรียนจะแจ้งผลสอบแก่ผู้ปกครองตอ่ไป  

การช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า ถือเป็นการยอมรับระเบียบวา่ด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันี ้(การช าระเงินจ านวน
ดงักลา่ว ไมว่่าจะโดยบริษัท/หนว่ยงานต้นสงักดั หรือจากทนุการศกึษาของ AEFE ก็ให้ถือเป็นการช าระเงิน และการยอมรับ
ระเบียบว่าด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันี)้  

 
 

การกลับเข้าเรียนใหม่ 

ส าหรับนกัเรียนเก่าท่ีลาออกไปและกลบัมาสมคัรเรียนใหม่ภายใน 24 เดือน จะได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมแรกเข้า  หาก
เกินกวา่ 24 เดือน  จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ในอตัรา 50%ของคา่ธรรมเนียมแรกเข้าในปีการศกึษานัน้ โดยเร่ิม
นบัจากวนัท่ีลาออกจากโรงเรียนจนถึงวนัท่ีสมคัรเข้าเรียนใหม ่โรงเรียนจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับการกลบัเข้ามา
เรียนใหม ่และผู้ปกครองต้องจา่ยคา่จดัท าเอกสารจ านวน 5 000 บาท  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาในโรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ต้องช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราท่ีก าหนดตลอดปี
การศกึษาตามท่ีคณะกรรมการการเงินจดัท าขึน้ในแตล่ะปี  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดบ้าง 
คา่ธรรมเนียมการศกึษาครอบคลมุคา่ใช้จา่ยตอ่ไปนี ้
-  คา่เลา่เรียน 
-  หนงัสือเรียน 
-  คา่ทศันศกึษาสว่นหนึง่ 
-  ระดบัปฐมวยัและประถมศกึษา – อาหารวา่งและอปุกรณ์การเรียน 
-  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย -  คา่สมคัรสอบประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (Baccalauréat) คา่สมคัรเรียนกบั
ศนูย์การศกึษาทางไกลแหง่ชาต ิ(CNED) ส าหรับแผนกท่ีมีจ านวนนกัเรียนไมม่ากพอจะเปิดห้องเรียนเพิ่ม  
- คา่ประกนัภยัพืน้ฐาน 

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/programmes
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-  คา่เสือ้ยืดที-เชิร์ต เสือ้กีฬา 
 
เงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาไมค่รอบคลมุคา่ใช้จา่ยตอ่ไปนี ้
- รถรับสง่นกัเรียน 
- อาหารกลางวนั  กิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียน 
- อปุกรณ์การเรียนส าหรับชัน้ประถมและมธัยม เชน่ ปากกา วงเวียน ไม้บรรทดั ดนิสอสี เป็นต้น รวมถึงสมดุแบบฝึกหดั  
พจนานกุรม  หนงัสือไวยากรณ์  และหนงัสืออ้างอิง ส าหรับมธัยมศกึษา (ผู้ปกครองจะได้รับรายการส่ือและอปุกรณ์การเรียน
ตอนสมคัรเรียน) 
- คา่สมคัรสอบความรู้ภาษาองักฤษของเคมบริดจ์  รวมถึงคา่ใช้จา่ยในส่วนของวิชาเลือกอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวิชาท่ีจดัไว้ใน
หลกัสตูรของโรงเรียน เชน่ ภาษาตา่งประเทศท่ี 1 ท่ีไมใ่ชภ่าษาองักฤษ  ภาษาตา่งประเทศท่ี 2 ท่ีไมใ่ชภ่าษาเยอรมนั ภาษา
สเปน หรือภาษาจีนและภาษาตา่งประเทศท่ี 3  ทัง้นี ้นกัเรียนต้องช าระคา่เรียนโดยตรงกบัศนูย์การศกึษาทางไกลแหง่ชาต ิ
(CNED)  กรุณาตดิตอ่ขอรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีฝ่ายงานกิจการนกัเรียน (Vie Scolaire) 
- คา่ประกนัสขุภาพสว่นบคุคลของนกัเรียน 
 
ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ราวกลางเดือนกนัยายน  โรงเรียนจะสง่ใบแจ้งก าหนดการช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาไปกบับตุรของทา่น  พร้อมกบัแจ้งให้
ทา่นทราบทางอีเมล  เอกสารดงักลา่วจะระบคุา่ธรรมเนียมตลอดปีการศกึษา (คา่เลา่เรียน และคา่อาหารกลางวนั) รวมทัง้
ระบวุนัก าหนดช าระเงิน (รายปีหรือรายภาค) และใบน าฝาก เม่ือท่านช าระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาสง่ส าเนาใบน าฝากให้
ฝ่ายบญัชี โรงเรียนจะไมส่ง่เอกสารการเรียกช าระเงินอ่ืนใดในระหว่างปีการศกึษา ยกเว้นจะมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข 
 
ในกรณีบริษัท/หน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 
หากบริษัท/หนว่ยงาน/องค์กรต้นสงักดัรับภาระช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  โรงเรียนจะสง่ใบแจ้งก าหนดการช าระคา่ธรรมเนียม
การศกึษาฉบบัจริงไปยงับริษัท/หนว่ยงาน/องค์กรต้นสงักดัดงักล่าว  ผู้ปกครองจะได้รับเฉพาะเอกสารส าเนา  หากบริษัท/
หนว่ยงาน/องค์กรต้นสงักดัรับผิดชอบช าระเพียงบางสว่น ผู้ปกครองต้องช าระสว่นตา่งท่ีเหลือ  โดยระบยุอดช าระบนใบน า
ฝากของโรงเรียน และสง่ส าเนาโอนกลบัมายงัฝ่ายบญัชี 
 
ก าหนดช าระเงิน 
ปลายเดือนสิงหาคม โรงเรียนจะสง่อีเมลสอบถาม วา่ทา่นประสงค์จะช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆแบบรายปีหรือรายภาค หาก
ไมไ่ด้รับค ายืนยนัความประสงค์ โรงเรียนจะถือว่าทา่นเลือกช าระแบบรายภาค 
 
แบบรายปี  ช าระภายในวนัท่ี  15  ตลุาคม  2020 
แบบรายภาค ตามอตัราและวนัท่ีก าหนด 
        - งวดท่ี 1 ช าระ 40% ของอตัราเตม็ตอ่ปี ภายในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2020   
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        - งวดท่ี 2 ช าระ 30% ของอตัราเตม็ตอ่ปี ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2020   
        - งวดท่ี 3 ช าระ 30% ของอตัราเตม็ตอ่ปี ภายในวนัท่ี 15  มีนาคม 2021 
ตวัอยา่ง หากจ านวนเตม็ตอ่ปีคือ 100,000 บาท  ผู้ปกครองต้องช าระ (100,000 x 40%)  40,000 บาท  ภายในวนัท่ี 15 
ตลุาคม 2020   
 
หากประสงค์จะช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากรายปีหรือรายภาค 
 
ครอบครัวท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน และประสงค์จะขอผอ่นผนัก าหนดการช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา กรุณาติดตอ่ 
gestionnaire@lfib.ac.th 

การขอตารางผอ่นผนัวนัก าหนดช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา ไมถื่อวา่เป็นสิทธิพงึได้เสมอไป โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิอนญุาต
ให้เฉพาะครอบครัวท่ีมีปัญหาทางการเงินเทา่นัน้ ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นการขอผ่อนผนัเพ่ือความสะดวก  ดงันัน้ก่อนย่ืนค าร้อง  ทา่น
ควรพิจารณาวา่ทา่นประสบปัญหาทางการเงินจริงหรือไม ่

ทัง้นี ้ คณะกรรมการการเงินของโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิค าขอ    
 
ส่วนลด 

ครอบครัวท่ีมีบตุรหลายคน จะได้รับสว่นลดคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 10 % ส าหรับบตุรคนท่ี 2 และ 15 % 
ส าหรับบตุรคนท่ี 3 
หากช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาแบบรายปี จะได้รับสว่นลด 1 % (เฉพาะนกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับทนุการศกึษา) 
 
การคิดค่าเล่าเรียน อาหารกลางวัน กรณีสมัครเข้าเรียน/ลาออกระหว่างปีการศึกษา ? 

- หากนกัเรียนเข้าเรียนหรือลาออกระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 หรือระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ไมว่า่จะเป็นชว่งใดของคร่ึงภาคการศกึษา 
โรงเรียนคิดคา่ธรรมเนียมเต็มจ านวนของอตัราคร่ึงภาคการศกึษานัน้ๆ (การแบง่คร่ึงภาคการศกึษาใช้วนัหยดุกลางภาคเป็น
เกณฑ์) แตห่ากเข้าเรียนหรือลาออกวนัใดในภาคเรียนท่ี 3 โรงเรียนจะไมคื่นเงินให้ไมว่่ากรณีใด 

- โรงเรียนจะไมคื่นคา่เลา่เรียน และคา่อาหาร แก่นกัเรียนท่ีขาดเรียนไมว่า่ก่ีวนัก็ตาม (โดยเฉพาะกรณีทศันศกึษานอก
โรงเรียน ลาป่วย)  

ค่าอาหารกลางวัน 

อตัราคา่อาหารกลางวนัก าหนดด้วยเง่ือนไขเดียวกนักบัอตัราคา่เลา่เรียน ระเบียบตา่งๆเก่ียวกบัการจดัเก็บคา่เลา่เรียน จะ
น ามาใช้กบัการจดัเก็บคา่อาหารกลางวนั นกัเรียนตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถึงชัน้ 3ème ต้องรับประทานอาหารกลางวนัของ
โรงเรียน สว่นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ให้แจ้งความจ านงว่าจะรับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนจดัให้
หรือไม ่

mailto:gestionnaire@lfib.ac.th
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ค่าธรรมเนียมการสอบ 

นกัเรียนต้องช าระคา่สมคัรสอบ โรงเรียนจะสง่ใบแจ้งช าระคา่ธรรมเนียมการสอบให้นกัเรียนระหว่างปีการศกึษา ซึ่งจะไมมี่
การคืนเงิน หากได้ด าเนินการสมคัรแล้ว แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของฝ่ายธุรการ 

ทนุการศึกษา 

ทกุปี ส านกังานการศกึษาฝร่ังเศสในตา่งประเทศ (AEFE) จดัสรรทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนสญัชาตฝิร่ังเศส ครอบครัวของ
นกัเรียนท่ีมีทะเบียนท่ีพ านกัในประเทศไทย สามารถย่ืนค าขอรับทนุการศกึษาได้ท่ีสถานกงสลุฝร่ังเศสประจ าประเทศไทย 
โดยขอเอกสารขอรับทนุการศกึษาได้ท่ีฝ่ายงานเลขานกุารของโรงเรียน การอนมุตัทินุการศกึษาของ AEFE จะพิจารณาจาก
รายได้ของผู้ปกครอง  

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ในกรณีที่มาถึงประเทศไทยในเดือนกันยายน 
 
ครอบครัวท่ีประสงค์จะสมคัรขอรับทนุการศกึษารอบท่ีสอง (เดือนกนัยายน) ต้องด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
- แจ้งให้ฝ่ายบญัชีทราบทางอีเมลท่ี comptabilite@lfib.ac.th 
- ติดตอ่ศนูย์ชว่ยเหลือครอบครัวของฝร่ังเศส (CAF) เพ่ือขอเอกสารยืนยนัวา่ไมไ่ด้รับเงินชว่ยเหลือใดๆจากรัฐบาลฝร่ังเศสอีก
ตอ่ไป และสง่ให้ฝ่ายบญัชี 
 
ทัง้นี ้ ผู้ปกครองจะต้อง 
ก)  ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าจ านวนเตม็ เพื่อยืนยนัการสมคัรเรียน 
ข) ช าระคา่เลา่เรียน และคา่อาหารโดยแบง่ช าระเป็น 7 งวด ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคม  (ก าหนดช าระ
ก่อนสิน้เดือน) 
 
ภายในเดือนมกราคม  ฝ่ายบญัชีของโรงเรียนจะสง่ใบแจ้งจ านวนเงินทนุการศกึษาจากคณะกรรมการทนุการศกึษาแหง่ชาต ิ
(AEFE) ให้แก่ผู้ปกครอง จ านวนเงินทนุดงักลา่วอาจแตกตา่งจากท่ีสถานกงสลุเสนอ ผู้ปกครองค านวณยอดเงินท่ีต้องช าระ 
ด้วยการหกัเงินท่ีช าระครัง้ท่ี 1 แล้วออก ดงันี ้
 
ใบแจ้งคา่ธรรมเนียมการศกึษาใบแรก - ใบแจ้งจ านวนเงินทนุการศกึษา – จ านวนเงินท่ีได้ช าระครัง้ท่ี 1 = ยอดคงเหลือท่ีต้อง
ช าระ 
 
หมายเหต ุหากนกัเรียนท่ีได้รับทนุการศกึษาเข้าเรียนหรือลาออกระหวา่งปีการศกึษา  โรงเรียนจะเรียกเก็บคา่เลา่เรียน และ
คา่อาหารกลางวนั  ตามระเบียบข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับทนุการศกึษา (คดิเป็นสดัส่วน 1/10 ของคา่ธรรมเนียมการศกึษา
ตลอดปี คณูด้วยจ านวนเดือนท่ีศกึษาในโรงเรียน ในเดือนท่ีไมไ่ด้เรียนทัง้เดือน ก็ให้คิดเป็นหนึง่เดือน) 
 
อา่นข้อมลูตา่งๆเพิ่มเตมิได้ ท่ีน่ี 

mailto:comptabilite@lfib.ac.th
https://www.lfib.ac.th/scholarship/?lang=en
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เม่ือขอทุนการศึกษารอบแรก (เดือนมีนาคม) และประสงค์จะสมัครเรียนให้บุตรอีกคนในปีการศึกษาต่อไป การ
ช าระเงนิค่าแรกเข้าจะต้องปฏิบัตดิังนี ้ 
คณะกรรมการการเงินมีความประสงค์จะชว่ยเหลือครอบครัวท่ีสมคัรขอรับทนุการศกึษารอบแรก และจะสมคัรเรียนให้บตุร
อีกคนหนึง่เข้าเรียนในปี 2020-2021  จงึมีมตปิรับเง่ือนไขการช าระเงินแรกเข้าใหม ่ตามระบแุล้วในระเบียบคา่ธรรมเนียม
การศกึษา (อา่นเพิ่มเตมิในหน้า ทนุการศกึษา) 

วิธีช าระเงนิ 

ช าระเงนิอย่างไร  
วิธีช าระเงิน (กรุณากดเพ่ือดาวน์โหลด) 
 
ใบน าฝากคืออะไร ? 
แบบฟอร์มใบน าฝาก 

Name  ระบช่ืุอและนามสกลุ 

Code/Class (Ref 1) ต้องระบรุหสั อาจเป็นรหสัท่ีระบไุว้ในใบแจ้งหนีข้องทา่น ประกอบด้วยพยญัชนะ
ภาษาองักฤษ 2 ตวั และตวัเลข 3 ตวั หรือระบชุัน้เรียนของบตุรของทา่น  

Inv no./Description (Ref 2) ต้องระบเุลขท่ีใบแจ้งช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา หรือรายการคา่ธรรมเนียมท่ีต้อง
ช าระ  

Amount .............. บาท 

ตวัอยา่งใบน าฝากท่ีกรอกแล้ว 

ขัน้ตอนด าเนินการ หากมีการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาท่ีเรียกเก็บจากผู้ปกครองหรือโดยบริษัท/องค์กรเป็นผู้ช าระให้นัน้จดัเป็นงบประมาณในการ
บริหารจดัการศกึษาในสถานศกึษาฝร่ังเศสในตา่งประเทศ หากผู้ปกครองหลีกเล่ียงไมช่ าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา จะมีผล
ให้งบประมาณของโรงเรียนไมส่มดลุ และโรงเรียนไมอ่าจปลอ่ยให้สภาวะดงักล่าวเกิดขึน้ได้ 

ด้วยเหตนีุ ้จงึขอย า้ในระเบียบวา่ด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษาฉบบันี ้วา่การเข้าศกึษาในสถานศกึษาของรัฐบาลฝร่ังเศส คือ
การยอมรับช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา  ดงันัน้ ผู้ปกครองต้องลงนามพร้อมลงวนัท่ีก ากบัยอมรับช าระคา่ธรรมเนียม
การศกึษาตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 

โรงเรียนจะท าใบแจ้งหนี ้โดยระบรุายละเอียดรายการคา่ธรรมเนียมการศกึษา และสง่ให้ทกุครอบครัว เม่ือเลยก าหนดการ
ช าระคา่ธรรมเนียมในแตล่ะงวด  หากไมมี่การช าระเงินภายใน 15 วนัหลงัจากได้รับใบแจ้งหนี ้โรงเรียนจะสง่จดหมายเตือน
ครัง้ท่ีหนึง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือก าหนดวนัผอ่นผนัให้ช าระ หากผู้ปกครองมิได้ช าระคา่ธรรมเนียมตาม

https://www.lfib.ac.th/scholarship/?lang=en
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/how_to_pay_EN.pdf
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Bordereau.pdf
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/example_of_bill_payment_completed_28nov13.pdf
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ก าหนดท่ีแจ้งในจดหมายเตือนครัง้ท่ีหนึง่ โรงเรียนจะสง่จดหมายเตือนครัง้ท่ีสองภายในเง่ือนไขเดมิ และหากสดุวิสยัจะสง่
จดหมายแจ้งเตือนครัง้สดุท้ายพร้อมก ากบัว่า “จดหมายเตือนก่อนการด าเนินคดี” ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

หากครอบครัวใดประสบปัญหาทางการเงิน โรงเรียนจะเสนอให้ผ่อนช าระเป็นงวด โดยก าหนดวนัช าระ และลงนามก ากบั
โดยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการและการเงิน ทัง้นีต้ามข้อตกลงของเหรัญญิกของคณะกรรมการการเงินของโรงเรียนและ
ครอบครัวท่ีค้างช าระ หากยงัคงไมผ่อ่นช าระตามข้อตกลงดงักลา่วจะไมมี่การท าข้อตกลงใหม่ 

หากผู้ปกครองมิได้ช าระเงินภายในวนัท่ี 30 มิถนุายนของปีการศกึษา โรงเรียนจะใช้มาตรการเข้มงวดดงัตอ่ไปนี ้ 
- หากมิได้ช าระเงินภายในวนัท่ี 30 มิถนุายนของปีการศกึษาปัจจบุนั โรงเรียนจะคดัช่ือของนกัเรียนออกจากการเป็นนกัเรียน
ในปีการศกึษาถดัไป  

- ส าหรับการช าระยอดค้างช าระทัง้หมด (รวมถึงยอดค้างช าระของคา่อาหาร คา่กิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียน การบ าบดัด้าน
การพดู และความช่วยเหลือด้านการบ้าน) หากช าระเงินระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคมถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม โรงเรียนจะรับ
นกัเรียนกลบัเข้าเรียนในปีการศกึษาถัดไป หากมีท่ีวา่ง  

- หากช าระเงินจ านวนน้อยกวา่ 100,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคมถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม ผู้ปกครองต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมของเทอมท่ีหนึ่งของปีการศกึษาถดัไป ก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม เพื่อรักษาสภาพการเป็นนกัเรียนของโรงเรียน 

- หากช าระเงินจ านวนมากกวา่ 100,000 บาท ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคมถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม ผู้ปกครองต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมปีการศกึษาใหมท่ัง้ปีก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม เพ่ือรักษาสภาพการเป็นนกัเรียนของโรงเรียน  

- ในการด าเนินการทางกฎหมายผา่นทนายความ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ จะเรียกเก็บจากผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดดงันี ้: 

* ค่ายกร่างและจดหมายแจ้งเตือนช าระเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ราคา 5 000 บาท (ไม่รวมภาษี) 

* ค่ายกร่างและยืน่ฟ้องศาลด าเนินคดีคา้งช าระ การเข้าร่วมไกล่เกลีย่และพิจารณาคดี ราคา 30 000 บาท (ไม่รวมภาษี) 

* คา่ล่ามในการพิจารณาคดีครั้งละ 1 500 บาท (ไม่รวมภาษี) 

* ค่าแปลเอกสารหน้าละ 1 000 บาท (รวมภาษี) 

* ผู้ปกครองรับภาระจา่ยคา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

- โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไมอ่อกเอกสารส าคญั เพ่ือการย่ืนขอวีซา่ใหมห่รือการยืนขอตอ่วีซ่านกัเรียน  
- ในกรณีนกัเรียนลาออกทัง้ท่ีค้างช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา แม้วา่ตามระเบียบโรงเรียนจะไมส่ามารถยึดเอกสารประวตัิ
การศกึษาของนกัเรียนไว้เพ่ือไมใ่ห้สามารถไปศกึษาตอ่ท่ีอ่ืนได้  แตโ่รงเรียนสามารถบนัทกึในเอกสารประวตัิการศกึษาของ
นกัเรียนได้วา่ค้างช าระคา่เลา่เรียน 

ขัน้ตอนปฎิบัตกิรณีลาออก 
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-  แจ้งฝ่ายรับสมคัรเรียนโดยเร็วท่ีสดุทางอีเมล (administration@lfib.ac.th) 
     - ตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชี (comptabilite@lfib.ac.th) วา่ทา่นไมมี่ยอดค้างช าระ (มิฉะนัน้โรงเรียนจะไมอ่อกใบลาออกให้) 
     - รับเอกสารจากโรงเรียนในวนัสดุท้ายท่ีนกัเรียนมาเรียน ระหว่างเวลา 8.00 น. - 11.00 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.  
     - คืนหนงัสือเรียนทัง้หมดท่ีโรงเรียนให้ยืม (รวมถึงหนงัสือและเอกสารจากห้องสมดุ) ยกเว้นสมดุแบบฝึกหดัท่ีใช้แล้ว   
       > นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ให้คืนท่ีห้องสมดุ (CDI) 
       > นกัเรียนระดบัประถมศกึษา ให้คืนท่ีครูใหญ่ฝ่ายประถม  
      - รับใบลาออกท่ีฝ่ายบญัชี 
      - ตดิตอ่แผนกเลขานกุารผู้อ านวยการ (อาคารบริหาร ชัน้ 2) เพ่ือให้ผู้อ านวยการลงนามในใบลาออก  
         พร้อมรับเอกสารประวตักิารเรียนของนกัเรียน  
 
ผู้ปกครองจะได้รับเอกสารดงักลา่ว เม่ือฝ่ายบญัชียืนยนัวา่ได้มีการช าระคา่เลา่เรียนทัง้หมด และคืนหนงัสือครบทกุเลม่แล้ว
เทา่นัน้ 

กรณีหนังสือเรียนช ารุดหรือสูญหาย 

หากหนงัสือเรียนช ารุดหรือสญูหาย ผู้ปกครองต้องช าระคา่ปรับหรือซือ้มาแทน  ในกรณีช าระคา่ปรับ โรงเรียนจะแจ้งราคาให้
ทราบ โรงเรียนจะไมรั่บคืนหนงัสือ หากเลยก าหนด หากไมไ่ด้น าหนงัสือเรียนสง่คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องช าระ
คา่ปรับตามใบแจ้งหนีท่ี้โรงเรียนสง่ให้  

คณะกรรมการการเงินของโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเงินได้ทกุเม่ือ การสมคัรเรียนและ/หรือการ
รักษาสภาพการเป็นนกัเรียนในโรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ถือเป็นการยอมรับเง่ือนไขการเงินทัง้ปวงอยา่งไมมี่
เง่ือนไข  

ยอมรับเงื่อนไขทางการเงินโดยไม่มีข้อแม้ 

วันท่ี : 

ช่ือ/สกลุผู้ปกครอง …………………………………………………………… 

กรุณาเขียนค าว่า “อา่นและยอมรับเง่ือนไข” พร้อมลงนามก ากบั 

mailto:administration@lfib.ac.th
mailto:comptabilite@lfib.ac.th

