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คอร์สซัมเมอร์ขวัญใจเด็กๆ
ที� ทําให้หัวใจดวงเล็กๆ  มีความสุข

เป�ดเรยีน: 6 - 24 กรกฎาคม 2563
รบัน.ร.อายุ: 3 ขวบครึ�ง - 13 ป�

กิจกรรมสนุกๆ นอกหอ้งเรยีน
ทัศนศึกษารายสปัดาห ์(เต็มวนั)
เรยีนวา่ยนํ�า และกีฬาอื�นๆ
กิจกรรมศิลปะและงานประดิษฐ์
ฝ�กฝนทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ
คอมพวิเตอรแ์ลป 

Benefi
ts

เรยีนวนัจนัทร ์- วนัศุกร์
เวลา 8:30 - 15:00 น.

35,000 บาท
ราคานี�รวมของวา่งมื�อเชา้ อาหารกลางวนั ประกันอุบติัเหต ุ

และค่าทัศนศึกษารายสปัดาหแ์ล้ว

+66 (0) 53 110 680 Ext. 104admissions@nis.ac.th (ภาษาไทย) 
sophia@nis.ac.th (汉语)

30,000 บาท
*** โปรโมชั�นราคาพิเศษ ***

เมื�อชาํระค่าเรยีนภายในวันที� 
31 ธันวาคม ศกนี�!

www.nis.ac.th



บรรยากาศอบอุ่น เป�นมติรเหมอืนอยูบ่า้น
นักเรยีนอยูภ่ายใต้การดแูลของครูและพนักงานที�มี
ความอดทน เอาใจใส ่และมคีณุสมบติัเหมาะสม 
มพีื�นที�เล่นกลางแจง้และในรม่ขนาดใหญ่
มสีิ�งแวดล้อมที�ปลอดภัยเหมาะสมและถกูสขุลักษณะ
มกิีจกรรมสรา้งสรรค์มากมายที�เหมาะสมกับชว่งวยั 
เน้นสรา้งประสบการณ์แบบลงมอืปฏิบติั 
เรยีนรูผ้า่นการเล่น
ตื�นเต้นไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาแสนสนุก
ไมม่กีารสอบเขา้

เรยีนอะไร 
ในคอรส์
ซมัเมอร์

สปัดาห์
วทิยาศาสตร์

สปัดาห์
ประวติัศาสตร์

สปัดาหส์ง่เสรมิสขุภาพ
และการออกกําลังกาย

มาสนุกกับกิจกรรมวทิยาสาตรง่์ายๆ นอกหอ้งเรยีนชว่งป�ดเทอมนี�
เด็กๆ จะได้สนุกกับการเล่นที�ชว่ยสง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรูแ้ละ
สรา้งเสรมิจนิตนาการ และได้ทําความรูจ้กักับแนวคิดและคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี�ยวกับวทิยาศาสตร ์เพื�อะกระตุ้นความอยากรูอ้ยาก
เหน็อันนําไปสูก่ารเรยีนรู.้.สูโ่ลกกวา้ง

Weekly
Focus

รูส้กึดีกับตัวเอง และเป�นตัวเองในแบบ
ที�ดีที�สดุ ในสปัดาหส์ง่เสรมิสขุภาพ
และการออกกําลังกายสาํหรบัเด็ก
 
ความรูส้กึแอคทีฟและกระตือรอืรน้
เป�นสิ�งสาํคัญ โปรแกรมในสปัดาหน์ี�
เหมาะสาํหรบัเด็กและวยัรุน่ที�ต้องการ
กําลังใจในการสรา้งนิสยัรกัการ
ออกกําลังกายในชวีติประจาํวนั
 
การพฒันาความแขง็แกรง่และการ
เสรมิสรา้งพลังงาน ไมเ่พยีงแค่สง่
ผลดีต่อสขุภาพเท่านั�น แต่ยงัสง่ผลดี
ต่อความรูส้กึในการใชช้วีติในทกุๆ วนั
อีกด้วย

เพราะการเรยีนประวติัศาสตรช์ว่ย
พฒันาทักษะการประเมนิและ
ตัดสนิใจ การเรยีนวชิา
ประวติัศาสตรจ์งึมคีวามสาํคัญ
อยา่งมากต่อการศึกษาที�
สง่เสรมิความสามารถรอบด้าน
 
มาค้นพบความจรงิทาง
ประวติัศาสตรอั์นน่าพศิวงชวน
หลงใหล ตั�งแต่อารยธรรมยุค
โบราณ อาณาจกัรโลกเก่าอันเหลือ
เชื�อ จนถึงเมอืงโบราณและตํานาน
ที�สาบสญู รบัรองความสนุก
สาํหรบันักประวติัศาสตรร์ุน่เยาว!์

ทําไมต้องเรยีน
ซมัเมอรที์� NIS ?

สแกน QR Code 
เพื�อสง่ใบสมคัร

หรอืสมคัรออนไลน์ที�
www.nis.ac.th/summer2020

admissions@nis.ac.th (ภาษาไทย)
sophia@nis.ac.th (汉语)

+66 (0) 53 110 680 Ext. 104



ถาม:  ระยะเวลาของคอรส์ซมัเมอร์
ตอบ:  คอรส์ซมัเมอรใ์ชเ้วลาเรยีน 3 สปัดาห ์ตั�งแต่วนัที� 6 ถึง 24 กรกฎาคม 2563
(เรยีนวนัจนัทร ์- วนัศุกร)์. 
 
ถาม:  ไมไ่ด้เป�นนักเรยีนของ NIS สามารถสมคัรเรยีนได้หรอืไม่
ตอบ:  ได้ค่ะ  เป�ดรบันักเรยีนที�เกิดระหวา่ง เดือนสงิหาคม 2550 ถึงมกราคม 2560 จาก
ทกุโรงเรยีน 
 
ถาม:  โรงเรยีนสามารถการนัตีสทิธิ�การเขา้เรยีนได้เมื�อไหร่
ตอบ:  เมื�อผูป้กครองชาํระค่าเรยีนเต็มจาํนวนภายใน 7 วนัหลังสง่ใบสมคัร
 
ถาม:  ขั�นตอนการสมคัรเรยีนเป�นอยา่งไร
ตอบ:  สง่ใบสมคัรออนไลน์ -->  รออีเมลตอบกลับจากโรงเรยีน -->  ชาํระค่าเรยีนเต็ม
จาํนวน --> โรงเรยีนสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหผู้ป้กครองทางอีเมลภายใน 7-14 วนัทําการ
 
ถาม:  สามารถสง่ใบสมคัรได้ถึงวนัไหน
ตอบ:  เนื�องจากคอรส์ซมัเมอรข์อง NIS ได้รบัการตอบรบัจากผูป้กครองและเด็กๆ 
ด้วยดีเสมอมา จงึทําใหม้ผีูส้มคัรจาํนวนมากและโรงเรยีนมคีวามจาํเป�นต้องป�ดรบั
สมคัรภายในเวลาน้อยกวา่ 2 เดือนนับจากวนัที�เป�ดรบัสมคัร   ดังนั�น ทางโรงเรยีนขอ
แนะนําใหผู้ป้กครองสง่ใบสมคัรและชาํระค่าเรยีนด่วน ก่อนคอรส์เรยีนจะเด็ม
 
ถาม:  เวลาเรยีนเป�นอยา่งไร
ตอบ:  เริ�มเรยีนตั�งแต่เวลา 8:30 น. ไปจนถึง 15:00 น. โดยมเีวลาพกัรบัประทานของ
วา่งชว่งเชา้ 20 นาที และพกัรบัประทานอาหารกลางวนั 45 นาที
 
ถาม:  เวลารบั-สง่นักเรยีนเป�นอยา่งไร
ตอบ:  เวลาสง่นักเรยีนตอนเชา้ ระหวา่ง 8:00 - 8:20 น.
           เวลารบันักเรยีนตอนบา่ย ระหวา่ง 15:00 - 15:30 น.
 
ถาม:  เมื�อไหรผู่้ปกครองจงึจะได้รบัขอ้มูลเกี�ยวกับตารางเรยีน ครูผู้สอน ห้องเรยีน
ประจาํ และขอ้มูลที�จาํเป�นต่างๆ
ตอบ:  วนัอาทิตยที์� 5 กรกฎาคม 2563 เป�นวนัปฐมนิเทศน์ผูป้กครองและนักเรยีน ขอ
เรยีนเชญิผูป้กครองและนักเรยีนทกุท่านเขา้รว่มประชุมเพื�อรบัทราบขอ้มูล  โดยการ
ประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรยีน (NIS Auditorium)
 
ถาม:  ผู้ปกครองและนักเรยีนสามารถเดินทางไป-กลับ NIS ได้ด้วยวธิใีดบา้ง?
ตอบ:  โดยยานพาหนะสว่นตัว หรอืติดต่อใชบ้รกิารกับบรษัิทรถตู้รบั-สง่ ได้ที�
www.swkschoolbus.com, หรอืใชบ้รกิาร GrabTaxi หรอืรถเชา่
 
ถาม:  โรงเรยีนรบัชาํระค่าเรยีนผ่านชอ่งทางใดบา้ง
ตอบ:  ผูป้กครองสามารถชาํระค่าเรยีนโดยการโอนเงิน, วแีชทเพย ์(WeChat Pay) หรอื
อาลีเพย ์(AliPay).  การชาํระค่าเรยีนด้วยบตัรเครดิต/เดบติ สามารถทําได้ ณ หอ้ง
การเงินของโรงเรยีน ในวนัและเวลาทําการ 
 
ถาม:  เงื�อนไขการยกเลิกใบสมคัรและนโยบายการคืนเงินเป�นอยา่งไร
ตอบ:  โรงเรยีนจะดําเนินการคืนเงินผา่นบญัชธีนาคารตามเงื�อนไขการแจง้ขอยกเลิกใบ
สมคัรที�ปรากฏอยูท้่ายเอกสาร  โดยผูป้กครองเป�นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมผา่นบญัชธีนาคารทั�งหมด
 
1.)  แจง้ขอยกเลิกใบสมคัรและขอคืนเงินไมเ่กินวนัที� 31 มนีาคม 2563 – ได้รบัเงินคืน
75% ของยอดชาํระทั�งหมด
 
2.)  แจง้ขอยกเลิกใบสมคัรและขอคืนเงินหลังวนัที� 31 มนีาคม 2563 – ขออภัย
โรงเรยีนไมส่ามารถคืนเงินค่าเรยีนได้
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คําถามที�
พบบ่อย
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