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โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัด การเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักเรียนด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ผ่านการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (student-centered) ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
(hands-on exploration) การสังเกตการณ์ (practical observation) ประสบการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive experiences)
นอกจากนี้ในทุกห้องเรียนนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมทักษะต่างๆ เช่นการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะกระบวนการคิด และปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม
หลักสูตร IMMERSION PROGRAMME
เป็นการเรียนในหลักสูตรนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเรียนแบบเต็มรูปแบบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่ใช้หลักสูตร Cambridge International Examination (CIE) นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักกับครูเจ้าของภาษาและครูต่างชาติซึ่ง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน หลักสูตรนี้ กาหนดให้นักเรียนอ่านด้วยการถอดรหัส ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร (Phonics
Approach) การจัดประการณ์เรียนรู้ตามความสนใจในรูปแบบโครงงาน (Project Approach) เขียน พูดและฟังภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาที่หนึ่ง (first language) ในวิชาหลัก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3: Little Scientist ศิลปะ Cooking ดนตรี ว่ายน้า
ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1: Yoga
ระดับชั้นอนุบาล1 - อนุบาล 3: Computer (True Click Life) ศึกษานอกสถานที่ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ระดับชั้นอนุบาล 3: ภาษาจีน-แมนดาริน
หลักสูตร

สอนเป็นภาษาไทย

สรุปข้อมูลสาคัญ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาจีน

IMMERSION PROGRAMME

(ตอ.)

ร้อยละ 30

ร้อยละ 70

IMMERSION PROGRAMME

(อ.1-อ.2)

ร้อยละ 30

ร้อยละ 70

IMMERSION PROGRAMME

(อ.3)

ร้อยละ 30

ร้อยละ 70

1 คาบ

ครูประจาชั้น
จานวนนักเรียน
ครูเจ้าของภาษา 1 คน
ครูต่างชาติ 1 คน
20 คน
ครูไทย 1 คน
ครูเจ้าของภาษา 1 คน
20 คน
ครูไทย 1 คน
ครูเจ้าของภาษา 1 คน
20 คน
ครูไทย 1 คน

หมายเหตุ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว : 90/335 ซอยวิภาวดี 20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Beaconhouse Yamsaard Ladprao School : 90/335 Soi Vibhavadi 20 Rd., Jomphol Jatujak Bangkok 10900

Programmes and Fees for Kindergarten (2018)
Beaconhouse Yamsaard School Ladprao
Tel: 0 2277-5405, 0 2690 0295 Website: www.bys.ac.th

Email: bys.ladprao@gmail.com

Our lessons and activity plans are designed to help students develop their physical, emotional, social,
and cognitive skills. We implement student-centred teaching and learning methods through which they gain
knowledge from hands-on exploration, practical observation, and interactive experiences. Skills such as English
language use, critical thinking, and social interaction are encouraged in all classroom settings.
IMMERSION PROGRAMME
The Immersion Programme offers an international curriculum that prepares students for their Cambridge
International Examinations (CIE) in Grade/Primary 1. The core subjects will be taught by our Native English
teachers and qualified international teachers. The Immersion Programme requires students to read, write,
speak and listen in English as a first language in all core subjects.

Extra-curricular Classes
Pre-K-K.3: Little Scientist, Arts & Crafts, Cooking, Music and Swimming
Pre K-K.1: Yoga
K.1-K.3: Computer (True Click Life) and Field Trips (once a semester)
K.3: Mandarin Chinese Lessons
Factsheet
Programme

IMMERSION
PROGRAMME

Taught in Thai

Taught in English

30%

70%

30%

70%

30%

70%

Taught in
Chinese

1 NEST
1 International
Teacher
1 Thai Teacher

(Pre-K)
IMMERSION
PROGRAMME

1 NEST
1 Thai Teacher

(K.1-K.2)
IMMERSION
PROGRAMME
(K.3)

Homeroom teachers

1 Period

1 NEST
1 Thai Teacher

Students per class

20 Students

20 Students

20 Students

* The school reserves the right to change this information without prior notice.
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วิธีชาระค่าธรรมเนียมการเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2561
Kindergarten Tuition Fees (2018)

หลักสูตร
Programme

ค่าธรรมเนียมต่อปี หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Annual Tuition

Government Grants

คงเหลือ
Balance

แบ่งชาระ
Payment per Semester

เทอม 1

เทอม 2

Instalment 1

Instalment 2

Immersion Programme

เตรียมอนุบาล (Pre-K)

115,000

-

115,000

58,000

57,000

อนุบาล 1

(K1)

129,650.50

9,650.50

120,000

60,000

60,000

อนุบาล 2

(K2)

119,650.50

9,650.50

110,000

55,000

55,000

อนุบาล 3

(K3)

114,650.50

9,650.50

105,000

53,000

52,000

* ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าเรียนภาษาจีนจานวน 2,000 บาทแล้ว (ระดับอนุบาล3)
หลักฐานการสมัคร
(เอกสารทุกรายการต้องครบในวันสมัคร)
1. สาเนาสูติบัตร (พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา , มารดา ,นักเรียน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ บิดา ,มารดา
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิว้ หน้าตรง 2 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย)
5. รูปถ่ายผู้ปกครอง/บิดา-มารดาขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง (คนละ1รูป)
(พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย)
6. ใบรับรองการศึกษา
หมายเหตุ
อัตราค่าใช้จา่ ยรวม
 ค่า ธรรมเนียมการศึกษา ธรรมเนียมอื่น ๆ ดนตรีสากล ว่ายน้า ศูนย์วิทยาการ/สมรรถนะ
โยคะ (สาหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1) ค่าอุปกรณ์แบบฝึกพัฒนาการต่างๆ
คอมพิว เตอร์ระบบ True Click Life ประกันอุ บั ติเหตุ การตรวจสุข ภาพ-ตรวจฟัน บั ตร
นักเรียน การทาประวัติออนไลน์ อาหารกลางวัน + ผลไม้ตามฤดูกาล ของว่าง เช้า(นม) บ่าย(ขนมไทยหรือเบเกอรี่) และกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
 อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว


เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ชาระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

(ได้รับถุงผ้า : ผ้าเช็ดตัว, ชุดพละ, ชุดนอน 2 ชุด)
โรงเรียนไม่มีนโยบายคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามอัตราของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่ารถโรงเรียนคิดตามระยะทาง แบ่งจ่ายพร้อมค่าเทอม (เฉพาะนักเรียนที่ใช้บริการ)

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.
A certified copy of the parent’s ID card, passport or Thai
government employee ID.
Two 1.5 x 1.5-inch photos of the student, taken in full-face
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

Important Notes:
Included in tuition and fees are:



Music class, swimming lessons, visits to the learning
resource centre,Yoga, 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: 5,000 ฿



(students receive a free towel, cloth bag,
P.E. uniform, and 2 sets of pyjamas). Non-refundable in all
cases
Student tuition reimbursement for children of government
officers and state enterprise.
School bus service paid per semester
(based on the total distance travelled)



7.
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