
EFIPRFTH010221 
 

Ecole Française Internationale de Pattaya – 58/31 Moo 3 Huai Yai, Banglamung, Chonburi 20150 Thaïlande 
Etablissement reconnu par le Ministère français de l’Education nationale – N° Etablissement aefe : 885A02 

Homologation : arrêté du 26/6/2013 – J.O. du 14/7/2013 puis arrêté du 20/6/2014 

 

      

 

ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE PATTAYA 

 

กฏระเบียบทางการเงิน 2021/2022 
 

คำนำ 

การลงทะเบียนและการรับสมัครนักเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสพัทยาน้ัน 
จะต้องไดร้ับการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขของข้อความและกฎระเบียบต่างๆ ต่อไปน้ี : 

- ข้อความเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (aefe) 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฤษฎีกาเลขท่ี 2003-1288 จาก 23 ธันวาคม 2003 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและบัญชีองค์กรของหน่วยงานเพื่อการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ 
- ข้อความทางการท่ีตีพิมพ์โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน (หลักสูตร, ตารางการเรียน, 
ปฐมนิเทศและอื่น ๆ) 
- ข้อความทางการท่ีออกโดยรัฐบาลไทย 
- การตัดสินใจของสภาโรงเรียนของโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสพัทยา 
- กฎระเบียบของโรงเรียน 
- กฎระเบียบทางการเงินน้ี 
กฎระเบียบทางการเงินอาจมีการแก้ไขโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการ 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2021/2022 ต่อนกัเรียนหนึ่งคน 

1- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จำเป็น 
- อุปกรณ์การเรียน: 6,000 บาท สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- อุปกรณ์การเรียน: 4,000 บาท สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 6 
- ชุดนักเรียน: 4,000 บาท สำหรับการลงทะเบียนใหม่ – สามารถขอซื้อเพิ่มได้ตามความต้องการ 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 5,000 บาท * 
- เงินมัดจำ: ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 เดือน 
คืนเงินมัดจำในกรณีนักเรียนลาออกจากโรงเรียนหลังจากหนึ่งปีนับจากวันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 
ไม่คืนเงินมัดจำในกรณีท่ีนักเรียนลาออกโดยไม่คาดหมายภายในปีการศึกษาแรกของการลงทะเบียน 

* รวมค่าประกันภัยภาคบังคับพร้อมความคุ้มครองขั้นต่ำ สามารถขออัพเกรดระดับความครอบคลุมตามท่ีต้องการได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
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2- ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี 

อนุบาล 1, 2 และ 3                                          (Maternelle) 145,000 บาท 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 5                                           (Primaire) 170,000 บาท 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3                (Collège) 180,000 บาท (1) (2) (3) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                (Seconde) 190,000 บาท (2) 
การศึกษาสายอาชีพ                                           (Filière pro) 200,000 บาท (2) (3) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                (Première) 210,000 บาท (2) (3) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6                                              (Terminale) 220,000 บาท (2) (3) 

 

มีส่วนลด 10% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรคนท่ี 2 (และคนต่อๆ ไป) 
สามารถกำหนดตารางการชำระเงินได้โดยการติดต่อฝ่ายธุรการ 

(1) จะมีค่าหนังสือเรียนเพิ่ม (ราคาด้านล่างสำหรับหนังสือใหม่ 
โปรดทราบว่านักเรียนสามารถซ้ือหนังสือมือสองไดเ้มื่อจะมีการแลกเปลี่ยนหนังสือตอนสิ้นปกีารศึกษา ก่อนปิดเทอมใหญ่) 

ประฐมศึกษาปีท่ี 6 (6e): 7,000 บาท 
มัธยมมศึกษาปีท่ี 1 (5e): 11,000 บาท 
มัธยมมศึกษาปีท่ี 2 (4e): 11,000 บาท 
มัธยมมศึกษาปีท่ี 3 (3e): 11,000 บาท 

(2) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการลงทะเบียนรายปีให้กับ CNED (National Center for Distance Education) 
(ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นต้นไป) 

มัธยมปีท่ี 3 : 30,000 บาท – มัธยมปลาย (ปีท่ี 4, 5, 6) : 40,000 บาท – อาชีวศึกษา : 35,000 บาท 

(3) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการสอบประกาศนียบัตรของ middle school ช่ือ Diplôme National du Brevet (DNB) 
และประกาศนียบัตรของมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อ Baccalauréat ท่ีต้องจ่ายให้กับโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส กรุงเทพ (LFIB) 
ซ่ึงจะเป็นสถานท่ีจัดการสอบเหล่าน้ี 

 
3- ค่ารถรับส่งรายปีของโรงเรียน 

รับส่งระหว่างบ้านและโรงเรียน 40,000 บาท 
 
 

 

4- ค่าโรงอาหารรายปีของโรงเรียน 

อนุบาล 1, 2 และ 3 (1)  -  4 มื้อต่อสัปดาห์ 12,500 บาท 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 (6e) (2)  -  4 มื้อต่อสัปดาห์  14,000 บาท 

มัธยมมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6  -  5 มื้อต่อสัปดาห์  17,500 บาท 
 

(1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 625 บาท ต่องวด (ตามข้อ 6) ในกรณีมีกิจกรรมนอกหลักสูตรในช่วงบ่ายวันพุธ 



EFIPRFTH010221 
 

Ecole Française Internationale de Pattaya – 58/31 Moo 3 Huai Yai, Banglamung, Chonburi 20150 Thaïlande 
Etablissement reconnu par le Ministère français de l’Education nationale – N° Etablissement aefe : 885A02 

Homologation : arrêté du 26/6/2013 – J.O. du 14/7/2013 puis arrêté du 20/6/2014 

 

(2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท ต่องวด (ตามข้อ 6) ในกรณีกิจกรรมนอกหลักสูตรในช่วงบ่ายวันพุธ 
สามารถกำหนดเวลาการชำระเงินได้โปรดติดต่อฝ่ายบริหาร 
 

5- กิจกรรมนอกหลักสูตร 
กิจกรรมนอกหลักสูตรหากไม่ชำระเงินรายปีจะถูกเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาเป็นงวด (ตามข้อ 6) 
รายการกิจกรรมท่ีมีจะถูกมอบให้กับผู้ปกครองในต้นปีการศึกษา 
ระยะเวลาของงวดท่ีเริ่มแล้วจะต้องถูกชำระ และจะไม่คืนเงิน 
 

6- วิธีการชำระเงิน 
การชำระเงินสามารถทำได้ตั้งแต่เปิดเทอมของปีการศึกษาในเดือนกันยายน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดท่ีฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
หรือโอนเงินเข้าธนาคารของโรงเรียน *ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี : 

ธนาคารกรุงเทพ - ถ. เทพประสิทธิ์สาขาพัทยา 
Swift Code : BKKBTHBK – หมายเลขบัญช ี: 694-702160-3 – ชื่อบัญช ี: EFIP Co., Ltd. 

* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แสดงหลักฐานการชำระเงินโดยส่งไปท่ี : carole.bauduin@ecolepattaya.com  
ติดต่อ คุณแครอล 080 102 6024 Carole 
 

7- การชำระเงินของนักเรียนทุน 
สำหรับนักเรียนทุนท่ีทราบอัตราการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ช่วงต้นปีการศึกษาในเดือนกันยายนจะมีการกำหนดต
ารางการชำระเงิน และมอบให้กับผู้ปกครองท่ีต้องเคารพกำหนดเวลาการชำระ 

สำหรับครอบครัวท่ีรอการเปิดเผยอัตราการยกเว้น (จากการยื่นขอทุนรอบท่ี 2) 
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนจนกว่าจะได้ทราบผลและรับอัตราการยกเว้นท่ีแน่นอน 
โรงเรียนจะดำเนินการจัดทำบัญชีเป็นประจำและหากจำเป็นจะมีการกำหนดตารางการชำระเงินและสื่อสารกับผู้ปกครอง 

 
8- การขาดเรียน 

การขาดเรียนของนักเรียน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หรือการหักลดเงินตามอัตราส่วนแต่อย่างใด 
 

9- กฎระเบียบในกรณีท่ีไม่ชำระเงิน 
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยครอบครัวรวมถึงหนี้สินค้างชำระจากลูกหนี้บุคคลท่ีสามเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเ
นินงานของสถาบันการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (aefe)  
การทีค่รอบครัวหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่โดยปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาส่งผลกระต่องบประมาณและความสมดุล
ของสถาบันการอย่างรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด 

ใบแจ้งหนี้ท่ีระบุสถานะของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไดถู้กจัดทำและส่งไปยังแต่ละครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องในตอนต้นของ
แต่ละช่วงเวลาการแบ่งชำระท่ีตกลงไว้ หากครอบครัวยังไม่ได้ชำระจำนวนเงินท่ีระบภุายใน 15 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหน้ี 
จะมีการแจ้งเตือนครั้งแรกเพื่อกำหนดเวลาชำระท่ีเฉพาะเจาะจง 
หากยังผิดสัญญาในการชำระตามวันท่ีท่ีระบุไว้ในการแจ้งเตือนครั้งแรก เงินประกันท่ีวางไว้ 
จะครอบคลุมค่าการศึกษาของนักเรียนเป็นเวลา 2 เดือน โดยเงินมัดจำจะถูกวางไว้ท่ีโรงเรียนเพื่อเป็นหลักประกัน 
หากไม่มีการชำระค่าการศึกษาก่อนการเปิดเทอมเล็กแต่ละช่วง นักเรียนจะไม่สามารถมาศึกษาในโรงเรียนได้อีกต่อไป 

mailto:carole.bauduin@ecolepattaya.com
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ในกรณีท่ีครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทางโรงเรียนอาจเสนอการผ่อนชำระเป็นงวดเพิ่มเติม 
ตารางกำหนดการชำระเป็นงวดจะถูกจัดทำอย่างเป็นทางการเป็นข้อตกลงลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครอบครัว 
กำหนดการน้ีจะถูกติดตามและจะไม่ได้รับการต่ออายุหากไม่ปฏิบัติตาม 

ครอบครัวใดก็ตามท่ีไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนของปีการท่ีสิ้นสุดไปจะไม่สามารถเรียกร้องทำการลงทะเบีย
นของเด็ก ๆ ในปีการศึกษาถัดไปได้ 
 

10- การลาออกจากการศึกษาชองนักเรียน 
ต้องแจ้งฝ่ายธุรการโดยเร็วท่ีสุดทางอีเมล : carole.bauduin@ecolepattaya.com 

- ตรวจสอบกับแผนกบัญชีว่าท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว 
(มิฉะน้ันใบรับรองการยกเลิกการศึกษาจะไม่สามารถถูกจัดทำให้ได้) : carole.bauduin@ecolepattaya.com 
- มาท่ีโรงเรียนเพื่อรับบันทึกการศึกษาของนักเรียนในวันสุดท้ายของการเข้าเรียนท่ีโรงเรียน 
- คืนหนังสือเรียนท้ังหมดท่ียืมไปจากโรงเรียน (รวมถึงหนังสือหรือเอกสารท่ียืมมาจากห้องสมุด) 
ยกเว้นไฟล์หรือสมุดท่ีนักเรียนได้จดเขียนไว้เอง 
- รับใบรับรองการยกเลิกการศึกษาจากฝ่ายธุรการ 

ใบรับรองการยกเลิกการศึกษาและประวัติการศึกษาของเรียนจะถูกมอบให้กับผู้ปกครองหลังจากการตรวจสอบกับฝ่ายบั
ญชีว่ามีการชำระค่าธรรมเนียมและส่งคืนหนังสือทั้งหมดแล้วเท่านั้น 

ข้อควรระวัง : ทุกภาคเรียนที่เริ่มต้นแล้วนับต้องครบวงจรเนื่องจากบริการทั้งหมดที่ใช้ไป 
 

11. การเสื่อมสภาพ / สูญหาย 
รายการดังต่อไปน้ีจะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายกับทางครอบครัว : 
ความเสียหายท่ีพิสูจนไ์ด้ว่านักเรียนทำ 
การสูญเสียทรัพย์สินท่ีเป็นของโรงเรียน 
หนังสือต่างๆ ของโรงเรียนท่ีไมถู่กส่งคืนหรือได้รับความเสียหาย 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนท่ีต้องตัดและส่งคืนให้โรงเรียน 

วันท่ี: 

เขียนชื่อและนามสกุลผูเ้ป็นผูป้กครองท่ีถูกต้องตามกฎหมายในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ : 

ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ "อ่าน เข้าใจ และยอมรับกฏระเบียบทางการเงินน้ี" แล้ว 
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   ________________________       ________________________ 

(    )     (    ) 

การไมส่่งกลับใบลงชื่อนี้ภายใน 15 วันนับจากวันเริ่มต้นปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับว่าได้ยอมรับแล้ว 


