
 

 
 
 
 

  
  

 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE VIENTIANE JOSUE-HOFFET 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

BP 2526 Route de Thadeua, Vientiane, RDP Lao | Tél. : 00856 21-260-926| Fax : 00856 21-263-454| www.lyceehoffet.org 
Page 1 sur 1 

 

ລະບຽບການເງນິໂຮງຮຽນຝຣ ັັ່ງນາໆຊາດວຽງຈນັ Josué-Hoffet ສກົຮຽນ 2018-2019 
 

 

1. ຄັ່າທ  ານຽມສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອິດ 

ຄັ່າທ  ານຽມສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອິດຕອັ້ງຊ  າລະໃນເວລາສະໝກັ (ມ ັ້ຍ ັ່ ນເອກະສານ) ນ ັ້ກ ັ່ ເພ ັ່ ອຮບັປະກນັບອັ່ນຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຫ   ຈອງບອັ່ນໃນບນັຊ ລ ຖັ້າ. 

2. ຄັ່າທ  ານຽມສະໝກັຮຽນຕ ັ່ 

ຄັ່າທ  ານຽມສະໝກັຮຽນຕ ັ່ ຕອັ້ງຊ  າລະໃນທກຸໆທັ້າຍປ ຮຽນ (ຢັ່າງຊັ້າ ວນັທ  31 ພຶດສະພາ) ນ ັ້ກ ັ່ເພ ັ່ ອຮບັປະກນັບັ່ອນຮຽນໃນສກົຮຽນໜັ້າໃນເດ ອນກນັຍາ.  

3. ຄັ່າຮຽນ 

ຄັ່າຮຽນຕອັ້ງຊ  າລະໃນທກຸໆຕ ົັ້ນສກົຮຽນ ໂດຍອ ງຕາມຮບູແບບການຊ  າລະທ ລະບໃຸນຂ ັ້ 6. ຄັ່າຮຽນແມ ັ່ນກວມລວມເອົາຄັ່າດ  າເນ ນການຕັ່າງໆທ ັ່ ກ ັ່ຽວກບັການສຶກສາ. 

ເຊັັ່ ນດຽວກນັຄັ່າຮຽນທ ັ່ ຊ  າລະໃນທກຸໆຕ ົັ້ນສກົຮຽນແມ ັ່ນກວມລວມເອົາຄັ່າສະໝກັສອບເສັງພາສາອ ັ່ ນໆ (1), ຄັ່າສະໝກັສອບເສັງຕັ່າງໆທ ັ່ ຈ  າເປັນໃນສກົຮຽນ(2) ແລະ ຄັ່າຊຸດກລິາສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນມດັທະຍມົ. 

ສັ່ວນຄັ່າອປຸະກອນການຮຽນຊ ັັ້ນມດັທະຍມົ, ຄັ່າລດົຮບັສ ົັ່ງນກັຮຽນ, ຄັ່າອາຫານ ແລະ ຄັ່າບນັດາກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ ຫ   ຄັ່າການໄປທດັສະນະສຶກສາ ສິັ່ ງເຫ ົັ່ ານ ັ້ແມ ັ່ນຈະຖ ກຄິດໄລເພ ັ້ມ. 

4. ຮບູແບບການຊ  າລະຄັ່າຮຽນ 

ຮບູແບບການຊ  າລະຄັ່າຮຽນມ ດ ັັ່ງນ ັ້ :   

ຮບູແບບ A - ຊ  າລະຄ ັັ້ງດຽວໝດົປ : ກ  ານດົຊ  າລະຢັ່າງຊັ້າ ວນັທ  30 ກນັຍາ ຫ   ຊ  າລະເປັນໄຕມາດ 3 ຄ ັັ້ງຕ ັ່ ສກົຮຽນ:  ຢັ່າງຊັ້າວນັທ  30 ກນັຍາ, ວນັທ  31 ທນັວາ ແລະ ວນັທ  30 ເມສາ;   

ຮບູແບບ B - ຊ  າລະເປັນລາຍເດ ອນ : ຄັ່າຮຽນທງັໝດົຖ ກແບັ່ງເປັນ 8 ເດ ອນ. ກ  ານດົຊ  າລະຢັ່າງຊັ້າຄ ັັ້ງທ  1 ບ ັ່ ໃຫັ້ກາຍວນັທ  30 ກນັຍາ 2018 ແລະ ກ  ານດົຊ  າລະຄ ັັ້ງສດຸຢັ່າງຊັ້າວນັທ  30 ເມສາ 2019. 

ການຊ  າລະຮບູແບບ B ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງໄດັ້ຈ ັ່າຍເພ ັ້ມຕ ັ່ ມເດ ອນລະ30 $ ສ  າລບັຄັ່າຈດັການເອກະສານ.  

5. ສັ່ວນຫ ຸດຄັ່າຮຽນສ  າລບັຄວບຄວົທ ມ  ລກູຫ າຍຄນົ 

A – ຄວບຄວົທ ມ  ລກູຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ ັ້ 3 ຄນົ ຈະໄດັ້ຮບັສັ່ວນຫ ຸດ 10 % ຂອງຄັ່າຮຽນລວມ ; 

B – ຄວບຄວົທ ມ  ລກູຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ ັ້ຫ າຍກັ່ວາ 3 ຄນົຂ ັ້ນໄປຈະໄດຮບັສັ່ວນຫ ຸດ 20 % ຂອງຄັ່າຮຽນລວມ. 

ບ ລິສດັພາກສວັ່ນລດັ ຫ   ເອກະຊນົ, ສະມາຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັັ້ງສາກນົຕັ່າງໆຈະບ ັ່ ມ  ສິດໄດັ້ຮບັສັ່ວນຫ ຸດຄັ່າຮຽນ. 

6. ວທິ ການຊ  າລະ 

ຕາມລະບຽບການຖັ້າຈ  ານວນເງນິສງຸກ ັ່ວາ 300 ໂດລາ ທຽບເທົັ່ າກບັເງນິກ ບ ຫ   ເງນິເອ ໂຣ ຕອັ້ງຊ  າລະໂດຍການໂອນຜັ່ານທາງທະນາຄານ ຫ   ຊ  າລະດັ້ວຍແຊກເງນິສດົສະກນຸເງນິໂດລາ. ພະແນກການເງນິຈະ

ສາມາດຮບັເງນິສດົໃນຈ  ານວນຕ  ັ່າກ ັ່ວາ 300 ໂດລາ ເທົັ່ ານ ັັ້ນ. ໃນກ ລະນ ຊ  າລະເປັນເງນິກ ບ ຫ   ເງນິເອ ໂຣ, ອດັຕາແລກປັ່ຽນຈະອ ງຕາມອດັຕາແລກປັ່ຽນຈາກສະຖານທດູຝຣ ັັ່ງ ທັ່ານສາມາດເບິັ່ ງໄດັ້ທ ັ່ ເວບໄຊ : 

www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change . ຄັ່າທ  ານຽມການໂອນເງນິແມ ັ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູັ້ໂອນ. 

7. ກ ລະນ ຊ  າລະຊັ້າ 

A - ໃນກ ລະນ ຊ  າລະຊັ້າກ ັ່ວາ 7 ວນັຫ ງັຈາກມ ັ້ທ ັ່ ກ  ານດົໃນໃບແຈັ້ງຊ  າລະຄັ່າຮຽນ ທາງໂຮງຮຽນຈະໄດັ້ປະຕິບດັການປບັໄໝຕາມກດົລະບຽບຈນົເຖງິມ  ັ້ທ ັ່ ຄັ່າຮຽນຖ ກຊ  າລະຄບົຖັ້ວນ.   

ລະບຽບການປບັໄໝ :    

ໃບແຈັ້ງເຕ ອນເທ ັ່ ອທ ໜຶັ່ ງ ໃນວນັທ  8 ຂອງເດ ອນຕ ັ່ ໄປອ ງຕາມວນັທ ລະບໃຸນໃບແຈັ້ງຊ  າລະຄັ່າຮຽນ: ປບັໄໝ 10% ຂອງຈ  ານວນເງນິທ ັ່ ຕອັ້ງຊ  າລະ 

ໃບແຈັ້ງເຕ ອນເທ ັ່ ອທ ສອງ ໃນວນັທ  2 ຂອງເດ ອນທ ສອງອ ງຕາມວນັທ ລະບໃຸນໃບແຈັ້ງຊ  າລະຄັ່າຮຽນ: ປບັໄໝ 15% ຂອງຈ  ານວນເງນິທ ັ່ ຕອັ້ງຊ  າລະ 

ໃບແຈັ້ງເຕ ອນເທ ັ່ ອທ ສາມ ໃນວນັທ  2 ຂອງເດ ອນທ ສາມອ ງຕາມວນັທ ລະບໃຸນໃບແຈັ້ງຊ  າລະຄັ່າຮຽນ: ປບັໄໝ 20% ຂອງຈ  ານວນເງນິທ ັ່ ຕອັ້ງຊ  າລະ 

ໃບແຈັ້ງຊ  າລະຄັ່າຮຽນ ແລະ ໃບແຈັ້ງເຕ ອນຈະຖ ກສ ົັ່ງຫາຄວບຄວົໂດຍກງົ ຫ   ຜັ່ານນກັຮຽນ ຫ   ສ ົັ່ງທາງອ ເມວ.   

ຂ ັ້ຄວນເອົາໃຈໃສັ່ : ຄວບຄວົທ ັ່ ບ ັ່ ຊ  າລະຄັ່າຮຽນຕາມລະບຽບການເງນິຂອງໂຮງຮຽນຈະຖກຶປະຕິບດັຕາມກດົລະບຽບດ ັັ່ງລຸັ່ມນ ັ້ຈນົກ ົັ່ວຄັ່າຮຽນດ ັັ່ງກ ັ່າວຈະຖ ກຊ  າລະຄບົຖັ້ວນ:    

ຄອບຄວົຈະບ ັ່ ສາມາດໃຫັ້ເດັກເຂົັ້າຮວັ່ມທດັສະນະສຶກສາຕັ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນທ ັ່ ຕອັ້ງມ  ຄັ່າໄຊັ້ຈ ັ່າຍ ແລະ ຈະບ ັ່ ສາມາດລງົທະບຽນຮຽັ່ນຕ ັ່ ໃຫັ້ເດັກໃນສກົຮຽນຕ ັ່ ໄປ ;  

B – ໃນກ ລະນ ທ ັ່ ຄອບຄວົຍງັບ ັ່ ມາຊ  າລະເງນິຄັ່າຮຽນຕາມໃບແຈັ້ງເຕ ອນທ ສາມ ໂຮງຮຽນມ ສດິທ ັ່ ຈະບ ັ່ ຮບັເດັກເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນ. 

8. ລະບຽບປະຕບິດັໃນກ ລະນ ເຂົັ້າຮຽນ ຫ   ໃນກ ລະນ ຍກົຍັ້າຍໄປໂຮງຮຽນອ ັ່ ນໃນໄລຍະກາງສກົຮຽນ 

ໃນກ ລະນ ເຂົັ້າຮຽນກາງສກົຮຽນ, ຄັ່າຮຽນແມ ັ່ນຄິດໄລັ່ຕາມເວລາຮຽນຕວົຈງິ, ຄັ່າສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອິດ ແລະ ຄັ່າຮຽນຄິດໄລັ່ຕາມພາກຮຽນທ ັ່ ຈະຮຽນ. ລະບຽບການຊ  າລະເງນິແມ ັ່ນປະຕິບດັຕາມຂ ັ້ກ  ານດົທ ັ່ ບ ົັ່ງໄວັ້

ຂັ້າງເທິງ.  

ໃນກ ລະນ ຍກົຍັ້າຍໄປໂຮງຮຽນອ ັ່ ນໃນກາງສກົຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະສ ົັ່ງເງນິຄັ່າຮຽນທ ັ່ ຈ ັ່າຍລັ່ວງໜັ້າທ ັ່ ຍງັເຫ  ອຄ ນ. ແຕັ່ວັ່າເດ ອນທ ັ່ ຮຽນແລັ້ວແມ ັ່ນເປັນຄັ່າຮຽນບ ັ່ ສາມາດສ ົັ່ງຄ ນ.  

ຄັ່າສະໝກັຮຽນຕ ັ່ ສກົຮຽນຕ ັ່ ໄປບ ັ່ ສາມາດສ ົັ່ງຄ ນຜູັ້ປກົຄອງໄດັ້. ຄັ່າສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອິດຈະສ ົັ່ງຄ ນຜູັ້ປກົຄອງໃນກ ລະນ ທ ັ່ ຖ ກປະຕເິສດຮບັເຂົັ້າຮຽນເທົັ່ ານ ັັ້ນຍັ້ອນເຫດຜນົຈ  ານວນນກັຮຽນຫ າຍເກ ນກ  ານດົ.  

ໃນກ ລະນ ນກັຮຽນກບັມາຮຽນຄ ນຫ ງັຈາກໄດັ້ຍກົຍັ້າຍໄປໂຮງຮຽນອ ັ່ ນບ ັ່ ເກ ນ 2ປ  ຄັ່າສະໝກັແມ ັ່ນຈະຖ ກປະຕິບດັຕາມຄັ່າສະໝກັຮຽນຕ ັ່ ໃນສກົຮຽນຕ ັ່ ໄປ. ລະບຽບການນ ັ້ແມ ັ່ນຈະບ ັ່ ຖ ກປະຕບິດັກບັຜູັ້ປກົຄອງທ ັ່ ຊ  າ

ລະເງນິຄ  ັ້າປະກນັໃນກ ລະນ ຍກົຍັ້າຍ, ໃນກ ລະນ ນ ັ້ແມ ັ່ນຈະປະຕິບດັຕາມຄັ່າສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອດິສ  າລບັນກັຮຽນກບັມາຮຽນຄ ນ.   

9. ການບ ລິການອ ັ່ ນໆ 

ລະບຽບການຊ  າລະເງນິສະໝກັຮຽນກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ ແລະ ກດິຈະກ  າອ ັ່ ນໆແມ ັ່ນຕັ້ອງຊ  າລະໃນເວລາສະໝກັຕວົຈງິ ແລະ ຈະບ ັ່ ມ  ການສ ົັ່ງເງນິຄ ນຍກົເວັັ້ນກດິຈະກ  າທ ັ່ ສະໝກັຖກຶຍກົເລ ກ ຫ   ມ  ຜູັ້ສະໝກັບ ັ່

ພຽງພ .  

ປຶັ້ມຕ  າລາຮຽນຊ ັັ້ນມດັທະຍມົແມ ັ່ນຊ  າລະໃນມ ັ້ຮບັປຶັ້ມ ແລະ ຈະບ ັ່ ມ  ການສ ົັ່ງເງນິຄັ່າຈອງຄ ນ.  

ເງນິຄັ່າອາຫານແມ ັ່ນຊ  າລະໂດຍກງົກບັຜູັ້ຮບັເໝົາຂອງໂຮງອາຫານຕາມອດັຕາທ ັ່ ລະບໄຸວັ້ໂດຍການເຫັນດ ຂອງຄະນະກ  າມະການຄຸັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ.  

10. ທຶນການສຶກສາບາງສັ່ວນ 

ສ  າລບັຄວບຄວົທ ັ່ ໄດັ້ຮບັທຶນການສກຶສາສັ່ວນໃດສັ່ວນໜຶັ່ ງຈາກ AEFE, ຄັ່າສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອິດ/ຄັ່າສະໝກັຮຽນຕ ັ່ ໃນສກົຮຽນໜັ້າ ແລະ ຄັ່າຮຽນທ ັ່ ນອກເໜ ອຈາກທຶນການສກຶສາທ ັ່ ໄດັ້ຮບັ ຜູັ້ປກົຕັ້ອງຊ  າລະສັ່ວນ

ຕັ່າງນ ັັ້ນຕາມລະບຽບດຽວກນັກບັຜູັ້ທ ັ່ ບ ັ່ ໄດັ້ຮບັທຶນ.    

ຄວບຄວົທ ັ່ ຍ ັ່ ນເອກະສານຂ ທຶນການສກຶສາໃນໄລຍະທ ສອງຂອງກອງປະຊຸມກັ່ຽວກບັທຶນ (ເດ ອນພະຈກິຂອງປ ຮຽນ) ຂ ໃຫັ້ມາຊ  າລະຄັ່າສະໝກັຮຽນຄ ັັ້ງທ  າອດິ/ຄັ່າສະໝກັຮຽນຕ ັ່ ໃນສກົຮຽນໜັ້າ ແລະ ຄັ່າຮຽນ.  

ພາຍຫ ງັທ ັ່ ໄດັ້ຮບັຄ  າຕອບຈາກຄະນະກ  າມະການພິຈາລະນາທຶນການສກຶສາແຫັ່ງຊາດ (ໃນເດ ອນທນັວາຂອງປ ຮຽນ)ໂຮງຮຽນຈະທດົແທນເງນິຄ ນໃຫັ້ຄວບຄວົທ ັ່ ໄດັ້ຮບັທຶນ.   

ໃນກ ລະນ ທ ັ່ ຄອບຄວົບ ັ່ ປະຕິບດັຕາມກດົລະບຽບການເງນິຕັ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນສາມາດນ  າສະເໜ ບນັຫານ ັ້ເຂົັ້າສູັ່ກອງປະຊຸມຂ ັັ້ນພ ັ້ນຖານກັ່ຽວກບັການຂ ທຶນການສກຶສາ.  

ວຽງຈນັ, ທ  7 ທນັວາ 2017 

ຄະນະກ  າມະການຄຸັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 

1. ໃປຢັັ້ງຢ ນສອບເສັງລະດບັພາສາຕັ່າງ : ພາສາຝຣ ັັ່ງ, ພາສາຈ ນ, ພາສາສະເປັນ ແລະ ພາສາອງັກດິ 

2. 3e ສອບເສັງຈບົຊ ັ ັ້ນມດັທະຍມົຕ ົັ້ນ, Première ສອບເສັງເກບັຄະແນນສ  າລບັສອບເສັງຈບົຊ ັ ັ້ນມດັທະຍມົປາຍ ແລະ Terminale ສອບເສັງຈບົຊ ັ ັ້ນມດັທະຍມົປາຍ. 

http://www.lyceehoffet.org/
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change

