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โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

ก. การเข้าเรียนและการชำระเงิน 

1. เมื่อโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นได้ตอบรับการสมัครเข้าเรียน อันเน่ืองมาจากการพิจารณา ตาม
นโยบายการรับสมัครของโรงเรียนแล้ว บิดา-มารดา/ผู้ปกครองของนักเรียนเข้าใหม ่จะต้องชำระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า ค่าประกันความเสียหาย ค่าเล่าเรียน รวมท้ังค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) ตามท่ีระบุ
ในรายการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าประกันความเสียหายจะชำระเพียงคราวเดียวเท่าน้ันในเมื่อโรงเรียนตอบ
รับสมัครการเข้าเรียน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีจะไม่สามารถขอรับคืนได้และจะชำระในคราวแรก ท่ี
ตอบรับการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน เพ่ือการลงทะเบียนบรรจุการเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียน
นานาชาติปัญญาเด่น 

3. ค่าประกันความเสียหายจะต้องชำระเพ่ือเป็นการประกันความเสียหาย หรือความสูญหาย ของหนังสือ
ของห้องสมุด เครื่องมืออุปกรณ์การทดลองให้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมท้ังเครื่องมือ
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินใดๆ ของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น โดยทางโรงเรียนจะชำระคืน ค่าประกัน
ความเสียหายน้ีโดยไม่มีดอกเบ้ียให้เมื่อนักเรียนได้สิ้นสุดสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน และภาย
หลังจากท่ีได้หักชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนท่ีค้างชำระแก่โรงเรียน (หากมี) 

4. ค่าเล่าเรียนจะต้องชำระเต็มจำนวนและต้องชำระก่อนวันเปิดภาคเรียนวันแรกอย่างน้อย 60 วัน 

5. การชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงิน
ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินบาทจะคิดตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารของเราใช้อยู่ สำหรับการโอน
เงินระหว่างประเทศ โปรดให้เวลาอย่างน้อย 7 วัน 

6. ค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพัก และค่าบริการต่าง ๆ คิดราคาเป็นเงินไทย จำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีแสดงไว้แสดง
ไว้ในสกุลเงินอ่ืนท่ีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือในเอกสารของโรงเรียนเป็นตัวเลขท่ี ให้ไว้เพ่ือเป็น
แนวทางเท่าน้ัน  
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7. กรมธรรม์อุบัติเหตุจะมีผลเริ่มคุ้มครองนักเรียน หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับเอกสารประกอบการ
สมัครเรียนจากผู้ปกครองครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 

ข. นโยบายในการคืนเงิน
  

 ในกรณีท่ีนักเรียนลาออกจากการเป็นนักเรียน ตั้งแต่วันแรกของการเรียน หรือ หลังจากวันแรกของการ
 เปิดภาคเรียน 

1) ในกรณีท่ีผู้ปกครองท่ีได้ชำระค่าเล่าเรียนท้ังปีการศึกษาล่วงหน้า และนักเรียนลาออกระหว่างภาค
เรียนท่ี ๑ ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนท่ี ๒ เท่าน้ัน 

2) ในกรณีท่ีผู้ปกครองท่ีได้ชำระค่าเล่าเรียนท้ังปีการศึกษาล่วงหน้า และนักเรียนลาออกระหว่างภาค
เรียนท่ี ๒ ทางโรงเรียนจะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเล่าเรียน 

3) ในกรณีท่ีผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน ๑ ภาคเรียนและนักเรียนลาออกระหว่างภาคเรียนน้ันๆ ทาง
โรงเรียนจะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเล่าเรียน 

4) ในกรณีท่ีนักเรียนต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเน่ืองจากปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนหรือ
พฤติกรรมของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเล่าเรียน 

5) หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องลาออกจากโรงเรียน เพราะเหตุจำเป็น เน่ืองจากภาวการณ์เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ พร้อมมีเอกสารรับรองจากทางการแพทย์ กล่าวถึงการไม่สามารถเข้าเรียนต่อได ้การคืน
เงินค่าเล่าเรียนจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของทีมบริหารของโรงเรียน ท้ังน้ี การพิจารณาจะคำนึงจาก
เอกสารรับรองเป็นสำคัญ 

ค. ในขณะท่ีศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียน 

  1.   นักเรียนซึ่งมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม คุกคาม ล่วงละเมิด และ/หรือก่อกวน เพ่ือนนักเรียน คร ูหรือเจ้า
หน้าท่ีฝ่ายบริหาร/ธุรการอาจถูกให้ออกจากโรงเรียนทันที ในกรณีท่ีร้ายแรงหรือ ละเมิดกฎหมาย
อาญา ทางโรงเรียนจะส่งตัวนักเรียนไปยังเจ้าหน้าท่ี ของทางการในท้องท่ี 

2. โรงเรียนไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน 
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ง. การเข้ารับความเสี่ยง 

     1.    โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมนอกสถานท่ี แต่ละครั้ง และบิดา-มารดา/ผู้   
    ปกครองสามารถเลือกท่ีจะ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวได้ บิดา-มารดา/ผู้ 
    ปกครองเข้าใจ ด้วยว่าจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้า ถ้าจะไม่ 
    อนุญาตให้นักเรียนร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ีดังกล่าว 

      ในกรณีท่ีเป็นการทำกิจกรรมนอกสถานท่ีเต็มวัน บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง จะให ้นักเรียนหยุดอยู่ 
    บ้านในวันน้ัน ในกรณีท่ีเป็นการทำกิจกรรมนอกสถานท่ีไม่เต็มวัน นักเรียนจะรออยู่ท่ีโรงเรียนใน 
    ระหว่างท่ีมีกิจกรรมนอกสถานท่ีดังกล่าว 

2. บิดา-มารดา/ผู้ปกครองเข้าใจว่าโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นมีสัญญากับองค์กรอิสระในท้องถิ่น 
ร้านขายอุปกรณ์พักแรม ผู้จัดหาสินค้า และผู้ขาย ในการจัดให้มีสิ่งต่างๆ บางอย่างสำหรับการ
ศึกษา นอกสถานท่ีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการจัดหาท่ีพัก อาหาร และการทัศนาจร (“ผู้ขาย”) และเข้าใจ
ว่า โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดำเนินกิจการของผู้ขายบางราย ใน
ขณะท่ีโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นได้ใช้ความพยายาม อย่างดีท่ีสุดในการท่ีจะเลือกผู้ขายท่ีเชื่อ
ถือได้ และปลอดภัย แต่โรงเรียนก็ไม่รับผิดชอบต่อการประมาทเลินเล่อหรือการกระทำโดยเจตนา 
หรือการละเว้นไม่กระทำการใดๆ ของผู้ขายหรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  

จ. ข้อกำหนดท่ัวไป 

1. เอกสารฉบับน้ีจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และจะใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใด ท่ีได้มี
การนำเอกสารน้ีไปย่ืน 

2. เอกสารน้ีจะมีผลผูกพันต่อบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง และหรือบุคคลท้ังปวงซึ่งมีสิทธิหรืออ้างสิทธิ ใน
นามของบิดา-มารดา/ผู้ปกครองหรือตัวนักเรียน ถ้าข้อกำหนดใดของเอกสารน้ี ถือว่าไม่สมบูรณ์
หรือถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนท่ีเหลืออยู่ของเอกสารฉบับน้ี จะไม่ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และจะยังคงมีผลโดยสมบูรณ์และสามารถ บังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดท่ี
อนุญาตให้กระทำได้โดยกฎหมายของประเทศไทย 

3. เอกสารฉบับน้ีไม่อาจเปล่ียนแปลงแก้ไขด้วยวาจาได้  
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ฉ. ทรัพย์สินของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น 

1. สารสนเทศท่ีได้จัดแสดงไว้บนเว็บไซต์และในหลักสูตรของเรารวมท้ังข้อมูล ข้อความ ภาพกราฟิก 
รูปภาพ คลิป เสียงและคลิปภาพ โลโก้ รูปสัญลักษณ์ ซอฟต์แวร์และลิงก์ (ซึ่งเรียกรวมๆ กันว่า 
“เน้ือหา”) เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นและของผู้ออกใบอนุญาตและผู้จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ของเราและได้ รับการคุ้มครองโดยสิทธิและกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า  

 สิทธิบัตรและทรัพยสิทธิอ่ืน เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และเครื่องหมายบริการบนเว็บไซต์ของเรา
 เป็นทรัพย์สินของเรา หรือของบุคคลอ่ืน การใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายบริการ
 ใดๆ ของเรา  ไม่สามารถกระทำได้โดยไม่ได้รักการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าน้ันจากเรา 
 ยกเว้นกรณีท่ี เป็นการระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ยกเว้นในกรณีท่ีอนุญาตให้กระทำได้ดังกล่าว
 ข้างต้น ใบอนุญาตหรือสิทธิท้ังท่ีปรากฏอย่างชัดแจ้งหรือ โดยอ้อมจะไม่มีการมอบให้แก่บุคคลใด ภาย
 ใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดของเรา หรือของผู้ออกใบอนุญาต ของ
 เรา เราห้ามนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราไปใช้โดยมิชอบ เรา
 จะ บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินของเรา รวมท้ังการบังคับใช้ทางกระบวนพิจารณาคดีทางแพ่ง และทาง
 อาญา 

ช. ความร่วมมือของบิดา-มารดา 

1. โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นพยายามท่ีจะสร้างการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด 
และเพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ี ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดกฎและระเบียบ เพ่ือท่ีจะใช้กับ
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันในโรงเรียนซึ่งได้จัดทำไว้ในคู่มือของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น (กรุณา
อ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นโดยละเอียดถี่ถ้วน) โดยหนังสือฉบับ
น้ี บิดา-มารดา รับทราบและยอมรับกฎและระเบียบประจำวันของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นท่ีระบุ
ไว้ในคู่มือของโรงเรียนและเข้าใจดีว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎและเป็นระเบียบใดๆ ดังกล่าวน้ัน อาจมีผล
ต่อการลงโทษนักเรียนถึงข้ันไล่ออกได้ 

ซ. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข  

1. จากการท่ีนักเรียนได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นโดยท่ีพักอยู่หรือไม่พักอยู่ท่ีโรงเรียน 
บิดา-มารดา/ ผู้ปกครองได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น 
รวมท้ังนโยบายในด้านการยกเลิกและการคืนเงิน การเข้ารับความเสี่ยงและข้อกำหนดท้ังหมด ซึ่งรวม
ท้ังหลักปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในคู่มือของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น และให้คำมั่นสัญญาท่ีจะให้ 
การสนับสนุนอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีบิดา-มารดา/ผู้ปกครองสามารถกระทำได้ตราบเท่าท่ีบุตร/เด็ก ใน 
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 ปกครองของบิดา-มารดา/ผู้ปกครองยังคงศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น บิดา-มารดา/ผู้ 
 ปกครอง เข้าใจว่าโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นเป็นโรงเรียนท่ีบิดา-มารดา/ผู้ปกครองเลือกส่ง    
 นักเรียนมาเข้าเรียน และเข้าใจว่าบุตร/เด็กในปกครองของบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง ดังกล่าวสามารถไป
 เข้าเรียนท่ีโรงเรียน อ่ืนได้ถ้าวิถีทางของโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นไม่ตรงกับความเชื่อและหลัก
 การทางด้านการศึกษาของบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง 

ฌ. บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง สัญญาท่ีจะ 

1.  รับรองว่านักเรียนของท่านจะแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเข้าเรียนทุกวันอย่างตรงเวลาและมีอุปกรณ ์
ทุกอย่างท่ีจำเป็นต้องใช ้

2. แจ้งให้โรงเรียนทราบเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ก็ตามซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานหรือพฤติกรรมของ
นักเรียน  

3. สนับสนุนให้นักเรียนพยายามทำอย่างดีท่ีสุด 
4. สนับสนุนให้นักเรียนอ่านหนังสือ เรียนการสะกดคำแต่ละสัปดาห์ ท่องสูตรคูณ และสนับสนุน

นักเรียนในการทำกิจกรรมการเรียนท่ีบ้านอ่ืน ๆ  
5. เข้าร่วมในการหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียน 
6. สนับสนุนนโยบายและกฎระเบียบของโรงเรียน รวมท้ังกฎระเบียบเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติ 
7. อ่านจดหมายจากทางโรงเรียนและตอบจดหมายอย่างสม่ำเสมอ 
8. ทำงานโดยเป็นกัลญาณมิตรกับทางโรงเรียน 

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังท่ีระบุข้างต้น 

ลงชื่อ    ……………………………………………………….. 

            (………………………………….……………………) 
         บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง

ชื่อนักเรียน….........………………………............……………… 

วันท่ี.............................................
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