
ค่าประกัน*** 50,000 ชําระเมื่อทําการลงทะเบียน; สามารถขอเงินคืนได้เมื่อ
เรียนจบหรือลาออก

ค่าลงทะเบียน 250,000
เมื่อขั้นตอนการพิจารณาสิ้นสุดลง และมีการออก
หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา ชําระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเมื่อลงชื่อใน ข้อตกลงการลงทะเบียน;
ไม่สามารถขอเงินคืนได้

ค่าโปรแกรม ESL (เกรด 1-6) รวมอยู่ในค่าเทอม

ค่าบํารุงเทคโนโลยีและสถานศึกษา ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รับการยกเว้นสําหรับ
ปีการศึกษา 2021-2022 ซึ่งจะเรียกเก็บเป็นเงิน
22,000 ต่อปี เร่ิมในปี 2022-2023

ข้อมูลค่าเทอมและค่าธรรมเนียม ภาคผนวก
ปีการศึกษา 2022-2023

ค่าเทอม*

* ค่าเทอมดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าโปรแกรมการสอนหลักเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสําหรับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน, ค่าสอบ AP, ค่าโดยสารรถโรงเรียน และค่ากิจกรรมเพ่ิมเติมตาม
ความสนใจของนักเรียน อาทิ กิจกรรมหลังเลิกเรียน, กีฬา, หรือกิจกรรมทัศนศึกษา ไม่รวมอยู่ในค่าเทอมข้างต้น หลังจากชําระค่าเทอมแล้วจะไม่สามารถขอเรียกคืนหรือทําการคืนเงินให้ได้ทุกกรณี

**ข้อยกเว้นสําหรับค่าประกัน เมือ่ทําการชําระค่าประกันแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนหรือทําการคืนเงินให้ได้ทุกกรณี ยกเว้นได้รับข้อตกลงคืนเงินตามเงือ่นไขทีก่ําหนด
***ค่าประกันจะสามารถขอคืนได้เมือ่พ่อแม่/ผู้ปกครองยืน่คําร้องขอเงินคืนเมือ่มีการแจ้งขอออกจากศึกษาหรือนักเรียนสําเร็จการศึกษาจาก BASIS ทั้งนีอุ้ปกรณ์สือ่การเรียนการสอนต่าง ๆ ต้อง
   ได้รับการจัดส่งคืนในสภาพดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายผูกมัดระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนต้องได้รับการชําระครบเรียบร้อย

ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัยต้องทําการปิดโรงเรียน หรือในสถานการณ์ไม่พึงประสงค์อืน่ ๆ ทีท่างโรงเรียนไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนีจ้ํานวนวันทีท่ําการปิด โรงเรียนจะได้รับการจัดตารางเวลาการเรียนอีกครั้งหากผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการเรียนจะดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ระดับชั้น ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา (บาท) ค่าเทอมต่อหนึ่งปีการศึกษา (บาท)

เวอร์ชัน: พฤศจิกายน 2021

นํามาตรฐานสูงสุดทางการศึกษาระดับโลกสู่ประเทศไทย

อนุบาล 1-3 280,000

342,500

407,500

560,000

685,000

815,000

เกรด 1-5
เกรด 6-8

472,500 945,000เกรด 9-12

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ **
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอื่น ๆ (บาท) หมายเหตุ

ค่าสมัครสอบ 5,000 ชําระเมื่อส่งใบสมัคร; ไม่สามารถขอเงินคืนได้

ค่าแนะนําและส่วนลด
ค่าแนะนําเข้าศึกษา

ส่วนลดสําหรับพ่ีน้อง

เครดิตสําหรับนักเรียนที่แนะนํา 15,000

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสําหรับพ่ีน้อง 20%

เครดิตสําหรับนักเรียนใหม่ 15,000

ทั้งผู้สมัครที่ทําการแนะนําและได้รับการแนะนําให้เข้าสมัครจะต้องดําเนินขั้น
ตอนการสมัครเข้ารับการศึกษาให้เรียบร้อย และจะได้รับเครดิตค่าแนะนํา
เมื่อทําการกรอกข้อมูลอ้างอิงการแนะนําลงในแบบฟอร์มการสมัคร

ต้องเป็นพ่ีน้องของนักเรียนที่กําลังเข้ารับการศึกษาหรือเป็นพ่ีน้อง
ของนักเรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาในเวลาเดียวกัน

ส่วนลดค่าเทอมสําหรับบุตรคนที่ 2 5% ส่วนลดสามารถใช้ได้กับค่าเทอมของบุตรที่อายุน้อยกว่า

ส่วนลดค่าเทอมสําหรับบุตรคนอื่น ๆ 20% ส่วนลดสามารถใช้ได้กับค่าเทอมของบุตรที่อายุน้อยกว่า

ค่าขนมและอาหารเที่ยง (ต่อภาคการศึกษา) • เตรียมอนุบาล – อนุบาล: รวมอยู่ในค่าเทอม
• เกรด 1-8: 10,000

ชําระเมื่อทําการลงทะเบียน; ไม่สามารถขอเงินคืนได้

ไม่บังคับ

ค่าหนังสือ (โดยประมาณต่อปี) • เตรียมอนุบาล – เกรด 5: รวมอยู่ในค่าเทอม
• เกรด 6 เป็นต้นไป: 15,000

ค่าธรรมเนียมหนังสือเป็นการประมาณการขึ้นอยู่กับ
หลักสูตรท่ีนักเรียนเลือกเรียน; ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ค่ากิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรและกิจกรรม
หลังเลิกเรียน ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ไม่บังคับ

ค่าโดยสารรถโรงเรียน (ต่อภาคการศึกษา) ขึ้นอยู่กับระยะทาง ไม่บังคับ

ค่าโปรแกรมเรียนภาษาจีน
(หรือภาษาเพ่ิมเติมอื่น ๆ ต่อปี)

40,000 ต่อปี
25,000 ต่อภาคการศึกษา



ข้อมูลค่าเทอมและค่าธรรมเนียม ภาคผนวก
ปีการศึกษา 2022-2023

eBanking:

เวอร์ชัน: พฤศจิกายน 2021

วิธีการชําระเงิน

การชําระเงินผ่าน eBanking  ของธนาคารพาณิชย์ใด ๆ ก็ตามในประเทศไทยโดยใช้ QR code  หรือบาร์โค้ดที่ปรากฏในใบเรียก
เก็บเงินการแจ้งเตือนการชําระเงินจะถูกส่งไปยังโรงเรียนโดยอัตโนมัติ

เคาน์เตอร์ธนาคาร:
สามารถชําระได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติหรือธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้น การแจ้งเตือนการชําระเงินจะถูกส่งไปยัง
โรงเรียนโดยอัตโนมัติ

การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต: 
การผ่อนชําระผ่านบตัรเครดติแบบเหมาจา่ย (Lump-sum payment): สาํหรบับตัร Visa, Mastercard โรงเรยีนจดัเก็บค่าธรรมเนยีม 1.5% 
  
การผ่อนชําระผ่านบตัรเครดติ: โรงเรียนจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2% สําหรับธนาคารดังต่อไปนี้
 • ธนาคารไทยพาณิชย ์ (ผอ่นชําระได ้3 เดือน)
 • ธนาคารกสิกร (ผ่อนชําระได้ 4 เดือน)
 • ธนาคารซิตี้แบงค์ หรือ ธนาคารยูโอบี หรือ AMEX (ผ่อนชําระได้ 6 เดือน)

การชําระเงินเกินกําหนดเวลา:
ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อเดือนจะถูกเรียกเก็บเพ่ิมเติมในใบแจ้งหนี้หลังจากเลยกําหนดวันชําระเงิน หากใบแจ้งหนี้ไม่ถูกชําระภายใน
1 อาทิตย์หลังจากเลยกําหนดการชําระเงิน นักเรียนจะเสียสิทธิในการเข้ารับการศึกษา

การคืนเงิน: 
การคืนเงินจากทางโรงเรียนในกรณีต่าง ๆ จะถูกส่งคืนให้ตามคําร้องของพ่อแม่/ผู้ปกครองภายใน 15 วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือน
จากแผนกรบัสมคัรเขา้เรียนของโรงเรยีนนานาชาติเบซิส กรงุเทพฯ หรือภายใน 15 วนัหลงัจากสาํเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนนานาชาติเบซสิ กรงุเทพฯ
ทั้งนี้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ต้องได้รับการจัดส่งคืนในสภาพดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายผูกมัดระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนต้อง
ได้รับการชําระครบเรียบร้อย

การสมัครเข้าเรียนซํ้าและการลงทะเบียนซ้ํา:
นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนจะต้องทําการสมัครเรียนและลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับนักเรียนใหม่
และจะต้องชําระค่าเทอมทั้งหมด

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร:
กรุณาทําการโอนเงิน (wire transfer)  และเขียนใบฝากเงินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   
            ชื่อธนาคาร:          ธนาคารกรุงไทย
            ชื่อบัญชี:           BASIS International School Bangkok
            หมายเลขบัญชี:           986-3-43659-3
            ประเภทบัญชี:          บัญชีออมทรัพย์
            สาขา:            เซ็นทรัลพระราม 2
            หมายเลขสาขา:           1387
            ที่อยู่ธนาคาร:          ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพระราม 2
              160 ถนนพระราม 2, แขวงแสมดํา, เขตบางขุนเทียน,
                                                        กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย
            Swift Code:          KRTHTHBK

สําหรับการชําระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัญชีจะได้รับยอดเงินเมื่อมีการแจ้งเตือนกรุณาแนบสลิปการโอนเงิน/เงินฝาก
(พร้อมชื่อนักเรียน/ระดับชั้น) มาที่:
            Email:                        bkk.billing@basis.ac.th 

*หมายเหตุสําคัญ: ผู้ชําระเงินจะต้องชําระค่าบริการจากธนาคารหรือค่าธรรมเนียมการดําเนินการของธนาคารด้วยตนเอง

การชําระเงินผ่านช่องทางอื่น:
การชําระเงินผ่านทาง We Chat และ Airpay โรงเรียนจัดเก็บค่าธรรมเนียม 1.3%


