รายละเอียดหลักสู ตรและค่ าใช้ จ่ายระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1- 3 ปี การศึกษา 2561
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้ มสอาดรังสิ ต
Tel: 0 2152 2391-3 Website: www.bys.ac.th

Email: bys.rangsit@gmail.com

***อัตรานีส
้ าหรับนักเรียนใหม่ ทเี่ ข้ าเรียน ปี การศึกษา 2561***

โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู้ตามแนวหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
และพัฒนาการในการเรี ยนรู้ตามวัย ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตามแนวศตวรรษที่ 21 ให้ความสาคัญการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ความคิดสร้ างสรรค์ ความเข้าใจเรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม การเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนในวัยนี้ จึงเป็ นการผ่านประสบการณ์จริ ง
(Experiential learning) ในรู ปแบบของกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม นอกจากนี้ นกั เรี ยนได้เรี ยนกิจกรรมเสริ มหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2 - 3
ดนตรี สากล

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย

Gym for kids

ภาษาจีน

ภาษาจีน

ศูนย์สมรรถนะ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

จักรยานหรรษา

ว่ายน้ า

ว่ายน้ า

ดนตรี สากล

ดนตรี สากล

Gym for kids

Gym for kids

ศูนย์สมรรถนะ

ศูนย์สมรรถนะ

ทัศนศึกษานอกสถานที่

ทัศนศึกษานอกสถานที่

จักรยานหรรษา

พละ

หลักสู ตร EXTRA PROGRAMME (เปิ ดระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3)
นักเรี ยนได้รับการปูพ้นื ภาษาอังกฤษตามแนว Phonics Approach ในขณะเดียวกับทางโรงเรี ยนได้ใช้โครงงาน Project Approach มาเป็ นแนวในการสอน
เรื่ องราวในชีวิตประจาวัน ฝึ กทักษะการเรี ยนที่สาคัญทั้ง 5 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์
หลักสู ตร ENGLISH PROGRAMME (เปิ ดระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2)
ในหลักสูตรนี้นกั เรี ยนจะเรี ยนภาษาอังกฤษกับครู เจ้าของภาษาในฐานะภาษาที่หนึ่ง(First Language) ตามแนว Phonics Approach นอกจากนี้ ยงั มีวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พละ ที่เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ มีครู ประจาชั้น 2 คน ได้แก่ ครู เจ้าของภาษา 1 คน และครู ไทย 1 คน
หลักสู ตร IMMERSION PROGRAMME (เปิ ดระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3)
นอกจากเรี ยนภาษาอังกฤษตามแนว Phonics Approach ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language) กับครู เจ้าของภาษาแล้ว โปรแกรมนี้ เน้นการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะ โรงเรี ยนจึงจัดให้มีครู ประจาชั้น 2 คน เป็ นต่างชาติท้ งั สิ้น นักเรี ยนจะได้เรี ยนภาษาไทยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งคิดเป็ น 30%
ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
หลักสู ตร

สรุ ปข้ อมูลสาคัญ
สอนเป็ นภาษาไทย สอนเป็ นภาษาอังกฤษ
สอนภาษาจีน

EXTRA PROGRAMME

ร้อยละ 75

ร้อยละ 25

ENGLISH PROGRAMME

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

IMMERSION PROGRAMME

ร้อยละ 30

ร้อยละ 70

1 คาบ
(เรี ยนเฉพาะอนุบาล 1-2)
1 คาบ
(ยกเว้นเตรี ยมอนุบาล)
1 คาบ
(ยกเว้นเตรี ยมอนุบาล)

ครู ประจาชั้น
ครู ไทย 2 คน

จานวนนักเรียน
30 คน (ตอ.- อ.1)
32-35 คน (อ.2-3)

ครู เจ้าของภาษา 1 คน

25 คน (ตอ.) 28 คน (อ.1)

ครู ไทย 1 คน

32 คน (อ.2-3)

ครู เจ้าของภาษา 1 คน
ครู ต่างชาติ 1 คน

20 คน

*ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์การปรับเปลี่ยนอัตราดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้ มสอาดรังสิต : เลขที่ 2 หมู่ 6 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Beaconhouse Yamsaard School Rangsit: 2 M.6 Swaipracharat Rd. Ladswai Lamlukka Pathum Thani 12150

Programmes and Fees for Kindergarten (2018)
Beaconhouse Yamsaard Rangsit School
Tel: 0 2152 2391-3

Website: www.bys.ac.th

Email: bys.rangsit@gmail.com

Our academic programmes follow the Curriculum of the Early Childhood Education Act B.E. 2546 as mandated
by the Department of Education. Students are prepared with age appropriate academic skills and
development.
They are equipped with 21st century knowledge and skills which focus on English communication, critical
thinking, information technology and social interaction. We implement methods of experiential learning
through our 6 major subjects. In addition, they also have extracurricular activities as shown below:
Pre-kindergarten

Kindergarten 1

Kindergarten 2-3

Music

Little Scientists’ House

Little Scientists’ House

Gym for Kids

Mandarin

Mandarin

Child Development Center

Computer

Computer

Tricycle Riding

Swimming Lessons

Swimming Lessons

Music

Music

Gym for Kids

Gym for Kids

Child Development Center

Child Development Center

Field Trip

Field Trip

Tricycle Riding

Physical Education

EXTRA PROGRAMME (Pre-k – K3)
Students learn English through phonics-based activities (Phonics Approach). In addition, we use a projectbased teaching method (Project Approach) through which students learn about everyday life. Teaching
strategies to promote skills in listening, speaking, reading, writing and critical thinking are implemented in all
classrooms.
ENGLISH PROGRAMME (Pre-k – K2)
The English Programme requires students to use English as a first language. English is taught by native speakers
using phonics-based activities (Phonics Approach) in addition they also teach the core subjects of
Mathematics, Science and Physical Education. Students have 2 homeroom teachers: a native speaker and a
Thai national.
IMMERSION PROGRAMME (K1 - K3)
The Immersion Programme focuses on English use as a first language and only 20% of all lessons are in Thai. We
have native speakers who teach English using phonics-based activities (Phonics Approach). An English learning
environment is created in each classroom to promote English skills. We have 2 international homeroom
teachers.

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้ มสอาดรังสิต : เลขที่ 2 หมู่ 6 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Beaconhouse Yamsaard School Rangsit: 2 M.6 Swaipracharat Rd. Ladswai Lamlukka Pathum Thani 12150

Factsheet
Programme
EXTRA PROGRAMME

Taught in Thai
75%

Taught in English
25%

Taught in Mandarin

Homeroom Teachers

Class size

1 Period

2 Thai Teachers

30 Students (Pre-k- K1)
32-35 Students (K2-3)

1 Period

1 Native Speaker

25 Students (Pre-k)

(Pre-k not
included)

1 Thai Teacher

28 Students (K1)
32 Students (K2-3)

1 Period

1 Native Speaker

(Pre-k not
included)

1 International Teacher

(Only K1-2)
50%

50%

ENGLISH PROGRAMME

IMMERSION
PROGRAMME

30%

70%

20 Students

* The information contained in this document is subject to change without notice.
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วิธีชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 ปี การศึกษา 2561
Kindergarten Tuition Fees (2018)
***อัตรานีส
้ าหรับนักเรียนใหม่ ทเี่ ข้ าเรียน ปี การศึกษา

หลักสู ตร
Programme
1. Extra Programme (เตรียมอนุบาล)
2. Extra Programme (อนุบาล 1-3)
3. English Programme(เตรียมอนุบาล -อ.2)
4. Immersion Programme
( อนุบาล 1-3 )
5. Old English Programme (อนุบาล 3)

ค่ าธรรมเนียมต่ อปี

2561***
แบ่ งชาระ

Annual
Tuition

หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

คงเหลือ

Government Grants

Balance

57,000 THB

-

69,650.50 THB

9,650.50 THB

95,000 THB

Payment per Semester

เทอม 1

เทอม 2

Instalment 1

Instalment 2

57,000 THB

31,000 THB

26,000 THB

60,000 THB

32,000 THB

28,000 THB

95,000 THB

51,000 THB

45,000 THB

140,000 THB

-

140,000 THB

75,000 THB

65,000 THB

117,860 THB

-

117,860 THB

62,860 THB

55,000 THB

* ราคานีเ้ ป็ นราคาที่รวมค่าเรียนภาษาจีนจานวน 2,000 บาทแล้ว

หลักฐานการสมัคร
(เอกสารทุกรายการต้ องครบในวันสมัคร)
1. สาเนาสู ติบตั ร (พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา , มารดา ,นักเรี ยน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ บิดา ,มารดา
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. รู ปถ่ายนักเรี ยนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 2 รู ป (พร้ อมเขียนชื่ อหลังรูปถ่ าย)
5. รู ปถ่ายผูป้ กครอง/บิดา-มารดาขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง (คนละ1รู ป)
(พร้ อมเขียนชื่ อหลังรูปถ่ าย)
666 6. ใบรับรองการศึกษา
หมายเหตุ อัตราค่ าใช้ จ่ายรวม
 ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ค่าธรรมเนี ยมอื่น ค่าเรี ยนดนตรี สากล ค่าเรี ยนว่ายน้ า
ห้องศูนย์สมรรถนะ ค่าเรี ยน Gym for Kids ค่าอุปกรณ์แบบ ฝึ กพัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ระบบ True Click Life ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าตรวจสุ ขภาพ-ตรวจ
ฟัน ค่าบัตรนักเรี ยน ค่าทาประวัติออนไลน์ อาหารกลางวัน + ผลไม้ตามฤดูกาล
ของว่าง เช้า (นม) - บ่าย (ขนมไทยหรื อเบเกอรี่ ) และทัศนศึกษานอกสถานที่
 อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศโรงเรี ยนบีคอนเฮาส์
แย้มสอาดรังสิ ต
 เฉพาะนักเรี ยนเข้าใหม่ชาระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (เฉพาะ IP 10,000 บาท)
(ได้รับผ้าเช็ดตัว, ถุงผ้า, ชุดพละ, ชุดนอน 2 ชุด) โรงเรียนไม่ มีนโยบายคืนเงิน
ค่ าลงทะเบียนทุกกรณี
 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรี ยนได้ตามอัตราของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่ารถโรงเรี ยนคิดตามระยะทาง แบ่งจ่ายพร้อมค่าเทอม (เฉพาะนักเรี ยนที่ใช้บริ การ)

These documents must be submitted together with an
application to the school office:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

A certified copy of the student’s birth certificate.
A certified copy of the household registration (place
of current residence) for applicant and
parents/guardians.
A certified copy of the parents’/guardians’ ID card,
passport or Thai government employee ID.
Two 1.5 x 1.5-inch photos of the student, taken in fullface view, directly facing the camera (print student’s
name on the back of the photos).
One1.5 x 1.5-inch photo of each parent/guardian
(Print name on the back of the photos).
Transcript from previous school if applicable.

Important Notes:
Included in tuition and fees are:








7.

Mandarin class, music class, swim class, visits to the
learning resource centre, Gym for Kids, instructional
materials, True Click Life class, accident insurance,
annual dental and health check-up, student ID,
online registration, meals, snacks and field trips.
Tuition, fees and charges are subject to change.
“New student registration fee” is 5,000 THB in Extra
and English Programmes and 10,000 THB in Immersion
Programme. Students receive a free towel, cloth
bag, P.E. uniform and 2 sets of pyjamas.
Registration fee is non-refundable.
Student tuition reimbursement for children of
government officers and state enterprise.
School bus service is paid per semester
(based on the total distance travelled).

