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 3.3  Boarding fees 
 
 
                  3.3.1 Deposit (Paid once; Refundable) 30,000 THB 
 
                  3.3.2 Boarding fee 
 

Fees  Year Group Term1 Term2 Term3 Instalments 

 
40% 30% 30% Total fee 

Full boarding Y3–Y6 80,500 55,600 47,500 183,600 

(7 days) Y7–Y13 83,750 57,750 49,400 190,900 

Weekly boarding (5 days) Y3–Y6 55,300 41,300 32,200 128,800 
 

(Sunday – Thursday) Y7–Y13 56,900 42,500 33,100 132,500 

Temporary boarding 
 

720 Baht / Day 

Holiday 
 

900 Baht / Day 
 
 
4. Payment due Dates and Late Payment Charges 
 
    The due date for each term’s payment is as follows: 
 
 

• Term 1 tuition fees: payment is due by 25th July of each year. 
 

• Term 2 tuition fees: payment is due by 4th December of each year. 
 

• Term 3 tuition fees: payment is due by 25th March of each year. 
 
 Remarks: 

 
• If payment is not received by the due date, the student will not be admitted to the 

school for the term unless the Director grants permission. Reports and certificates will 
also be withheld if fees are not paid. 

 
• The surcharge for late payment is 10%. 

 
• Pro-rata fees will be applied to students who enrol during a school term but will not be 

less than 50% of the termly fee. 
 

• For new students, the tuition fee (at least that of the first term of enrolment) must be 
paid at the time of registration with admission fees. 
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5. Refund of Boarding Fees  
 

Timescale % Returned 
  

If the student is withdrawn before 1st day of any term. 100% 
  

If the student is withdrawn between 1st day of term to half way 50% 
through term.  

  

If the student has completed more than half a term. 0%   
                                                                                                                                                      
*The school reserves the right to adjust the fees (but not during the school year). 

 
6. Methods of Payment 
 

• Cash 
 

• Personal cheque payable to “The International School of Hatyai Company Limited”. 
The cheque should be crossed ‘A/C Payee Only’. Please send your cheque to reach 
the school at least two weeks before the due date to allow for bank clearance. All 
bankers’ drafts and cheques should have the student`s full name clearly written on the 
back. A charge of 400 THB will be made for any dishonoured cheques. 

 
• Credit cards can be used for fee payments at the school. Only Visa / Master cards 

are accepted.  
 

• Banker’s drafts or cashier cheques should be made payable to “The International 
School Of Hatyai Co.,Ltd” 

 
• Credit transfer to:  

 
Bank: Siam Commercial Bank, Hatyai-Nai Branch  
Account No.: 590-2-79210-1  
Account Name: The International School of Hatyai Co., Ltd.  
Swift Code SICOTHBK  

 
Bank: Bangkok Bank, Central Festival Branch  
Account No.: 641-7-04514-0  
Account Name: The International School of Hatyai Co., Ltd.  
Swift Code BKKBTHBK  

 
Bank: Krungthai Bank, Central Festival Branch  
Account No.: 983-1-46280-7  
Account Name: The International School of Hatyai Co.,Ltd.  
Swift Code KRTHTHBK  

 
Bank: United Overseas Bank, Hatyai Branch  
Account No: 710-168-282-3  
Account Name: The International School of Hatyai Co.,Ltd  
Swift Code UOVBTHBK  

 
** Please ensure that your payment covers all bank charges. The child’s name and year 

group should be written clearly on the transfer slip/receipt and faxed to 074-251-254,  
Line@: @bloomsburyhatyai or e-mailed to < finance@bloomsbury.ac.th > 

          Last updated – 27th July 2021 
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3.3 อตัราค่าหอพกั 

3.3.1 เงินมดัจาํ )ชาํระคร้ังเดียวสามารถเรียกคืนได้(   30,000 บาท 

3.3.2 อตัราค่าหอพกั 

ระดับช้ัน 
ค่าธรรมเนียมหอพกั )บาท(  

รายปี 
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 

พกั เต็มสัปดาห์ 7 วนั 

เยยีร์ 3 - เยยีร์ 6 80,500 55,600 47,500 183,600 

 

 

เยยีร์ 7 - เยยีร์ 13 83,750 

 

57,750 

 

49,400 

 

 

190,900 

พกั รายสัปดาห์ 5 วนั (วนัพฤหัสบดี – วนัอาทติย์) 

เยยีร์ 3 - เยยีร์ 6 55,300 41,300 32,200 128,800 

เยยีร์ 7 - เยยีร์ 13 56,900 42,500 33,100 132,500 

ช่ัวคราว )วนัธรรมดา(  720 บาท / วนั 

ช่ัวคราว )วนัหยุด(  900 บาท / วนั 
 

4. กาํหนดชําระเงินและค่าปรับชําระล่าช้า 

กาํหนดการชาํระเงินสาํหรับแต่ละเทอม มีดงัต่อไปน้ี 

• เทอม 1  กาํหนดการชาํระเงินวนัท่ี 25 กรกฎาคม ของแต่ละปี 

• เทอม 2  กาํหนดการชาํระเงินวนัท่ี 04 ธนัวาคม ของแต่ละปี 

• เทอม 3  กาํหนดการชาํระเงินวนัท่ี 25 มีนาคม ของแต่ละปี 

หมายเหตุ 

• หากไม่ชาํระค่าเล่าเรียนตามวนัท่ีกาํหนดโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้เรียนของนกัเรียน ยกเวน้จะ    

ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการ รวมทั้งไม่ออกเอกสารรายงานผลการเรียนและเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• โรงเรียนคิดค่าปรับในการชาํระล่าชา้ 10% ของอตัราค่าเล่าเรียนในใบแจง้ยอดชาํระเงิน 

• สาํหรับนกัเรียนท่ีเขา้เรียนระหวา่งเทอม อตัราค่าเล่าเรียนจะปรับลดลงตามจริง แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่  

50% ของค่าเทอมเตม็ 

• สาํหรับนกัเรียนใหม่ ค่าเทอมจะตอ้งชาํระพร้อม (อยา่งนอ้ยเทอมแรก) กบัค่าใชจ่้ายในการเขา้เรียนต่างๆ เม่ือ

สมคัรเรียนเรียบร้อยแลว้ 

• โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าธรรมเนียม (แต่จะไม่มีการปรับในระหวา่งปีการศึกษา) 
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5. การคืนค่าเล่าเรียน 

ระยะเวลาในการขอคืนเงิน อตัราส่วนการคืน 

หากนกัเรียนลาออกก่อนวนัแรกของเทอม 100% 

หากนกัเรียนลาออกระหวา่งวนัแรกของเทอม จนถึงก่อนปิดกลางเทอม  50% 

หากนกัเรียนเรียนไปแลว้มากกวา่คร่ึงเทอม 0% 

*โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ )แต่จะไม่มีการปรับในช่วงระหว่างปีการศึกษา(  

6. วธีิการชําระเงิน 

• ชาํระดว้ยเงินสด 

• ชาํระดว้ยเช็คส่วนตวัสั่งจ่ายในนาม “บจก .โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่” ขีดคร่อมเช็ค‘//’ และระบุ ‘A/C 

Payee Only’ และกรุณาส่งเช็คไปยงัโรงเรียนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนถึงวนักาํหนดชาํระ เพื่อการ

ทาํธุรกรรมกบัธนาคาร 

o ดราฟทแ์ละเช็คท่ีสั่งจ่ายจะตอ้งระบุช่ือ – นามสกุลของนกัเรียนใหช้ดัเจนท่ีดา้นหลงั 

o หากมีปัญหาในการเคลียร์ร่ิงเช็ค โรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเป็นเงิน  400 บาท/คร้ัง 

• ชาํระดว้ยเครดิตการ์ด โรงเรียนฯ รับเฉพาะบตัรวซ่ีา มาสเตอร์การ์ด สามารถชาํระไดท่ี้โรงเรียนฯ โดยไม่มี

ค่าใชจ่้าย 

• ชาํระดว้ยดราฟท ์หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “บจก.โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่” 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัน้ี 

 

ธนาคาร- ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาหาดใหญ่ใน 

ช่ือบัญชี- “บจก.โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่” 

เลขทีบ่ัญชี -590-2-79210-1 

Swift Code - SICOTHBK 

ธนาคาร - ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั 

ช่ือบัญชี - “บจก.โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่” 

เลขทีบ่ัญชี -641-7-04514-0 

Swift Code-  BKKBTHBK 

ธนาคาร- ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั 

ช่ือบัญชี- “บจก.โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่” 

เลขทีบ่ัญชี- 983-1-46280-7 

Swift Code-   KRTHTHBK 

ธนาคาร -ธนาคาร ยูโอบี สาขาหาดใหญ่ 

ช่ือบัญชี -“บจก.โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่” 

เลขทีบ่ัญชี -710-168-282-3  

Swift Code- UOVBTHBK 

*ยอดการชําระเงนิทั้งหมดจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมของธนาคารทุกอย่าง (ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจากยอดชําระตามระบุใน  

ใบแจ้งยอดชําระเงนิ) 

**กรุณาระบุช่ือ-นามสกลุของนักเรียนพร้อมช้ันเรียนให้ชัดเจนบนใบโอนเงนิและส่งแฟ๊กซ์ไปที่ 074-251-254, Line: @bloomsburyhatyai  

หรืออเีมลล์ finance@bloomsbury.ac.th 
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