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***อัตรานีส้ าหรับนักเรียนใหม่ทเี่ ข้ าเรียน ปี การศึกษา 2561***
หลักสู ตร EXTRA PROGRAMME
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะตามศตวรรษที่ 21
ได้แก่ การสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและความคิดสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ ในขณะเดียวกัน
เตรี ยมพร้อมนักเรี ยนสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net) นักเรี ยนเรี ยนวิชาต่างๆ เป็ นภาษาไทยร้อยละ 80 เรี ยนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สอง (Second Language) สัปดาห์ละ 7 คาบ โดยครู ต่างชาติที่ผา่ นการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสู ตร ENGLISH PROGRAMME
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เน้นการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมและพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ตาม
ศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับหลักสู ตร Extra Programme อย่างไรก็ดีหลักสู ตรนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language)
ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุ ขศึกษา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 50 ของจานวนคาบเรี ยนทั้งหมด โรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนเพื่อ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net) นักเรี ยนที่เรี ยนหลักสู ตรนี้เมื่อจบออกไปสามารถสอบตรงเข้าหลักสู ตรสามัญหรื อหลักสู ตรสองภาษา
ในโรงเรี ยนชั้นนาต่าง ๆ ได้
หลักสู ตร IMMERSION PROGRAMME
หลักสู ตร Immersion Programme นักเรี ยนเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในวิชาหลักได้แก่ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษาและ ICT และเรี ยนภาษาอังกฤษตามหลักสู ตรนานาชาติเคมบริ ดจ์ (Cambridge International Examination) ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language)
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อทักษะการสื่ อสารตามแบบโรงเรี ยนนานาชาติ มีครู ประจาชั้นเป็ นครู ต่างชาติ 2 คน โรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนเพื่อทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net) นักเรี ยนที่เรี ยนในหลักสู ตรนี้สามารถเรี ยนต่อในหลักสู ตรสองภาษา และหลักสู ตรนานาชาติในโรงเรี ยนชั้นนา
ต่าง ๆ ได้
สรุปข้ อมูลสาคัญ
หลักสู ตร

เรียนเป็ นภาษาไทย

เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ

จานวนคาบจีน ครู ประจาชั้น

จานวน นร. ต่ อห้ อง

EXTRA PROGRAMME
ENGLISH PROGRAMME
IMMERSION PROGRAMME

ร้อยละ 80
ร้อยละ 50
ร้อยละ 30

ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70

1 คาบ
1 คาบ
1 คาบ

35 คน
32 คน
25 คน

ครู ไทย 1 คน
ครู เจ้าของภาษา 1 คนและครู ไทย 1 คน
ครู ต่างชาติ 2 คน

* ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์การปรับเปลี่ยนอัตราดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
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Programmes and Fees for Primary 1- 2 (2018)
Beaconhouse Yamsaard Rangsit School
Tel: 0 2152 2391-3

Website: www.bys.ac.th

Email: bys.rangsit@gmail.com

EXTRA PROGRAMME
The Extra Programme follows the Basic Education Act of B.E. 2551, as prescribed by the Department of
Education. Students are equipped with 21st century knowledge and skills which focus on communication,
critical thinking, team work and creative thinking. We encourage them to take responsibility for their learning
and prepare them for their O-NET exams. 80% of lessons are taught in Thai. They learn English as a second
language for 7 periods a week with certified international instructors.
ENGLISH PROGRAMME
The English Programme follows the Basic Education Act of B.E 2551, as prescribed by the Department of
Education. We promote active learning as well as 21st century learning approaches. Students are required to
use English as a first language. 50% of lessons are taught in English which includes English, Mathematics,
Science and Health Education. We prepare them for their O-NET exams and entrance exams to bilingual
programmes in other well-known schools.
IMMERSION PROGRAMME
The Immersion Programme follows the Basic Education Act of B.E 2551, as prescribed by the Department of
Education in which students have core subjects of Mathematics, Science, Health Education and ICT. Our
English curriculum is based on the Cambridge International Examinations programme. Students are required to
use English as a first language. There is an international environment all classrooms in order to promote English
communication skills. There are 2 international homeroom teachers. Students are prepared for their O-NET
exams as well as entrance exams to bilingual and international programmes in other well-known schools.
Factsheet
Programme
EXTRA PROGRAMME

ENGLISH PROGRAMME

IMMERSION PROGRAMME

Taught in Thai

Taught in English

Taught in Mandarin

Homeroom teachers

Class size

80%

20%

1 Period

1 Thai Teacher

35 students

50%

50%

1 Period

1 Native Speaker
1 Thai teacher

32 students

30%

70%

1 Period

2 International Teacher

25 Students

* The school reserves the right to change this information without prior notice.
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วิธีชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ปี การศึกษา 2561
Primary 1-2 Programme Fees (2018)
หลักสู ตร

ค่าธรรมเนียมต่อปี

Programme

Annual
Tuition

หักเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
Government
Grants

แบ่ งชาระ

คงเหลือ

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

รวม

Balance

True Click
Life Class

Total

Payment per Semester

เทอม 1

เทอม 2

Instalment 1

Instalment 2

1. Extra Programme

72,820.50 THB

9,820.50 THB

63,000 THB

2,500 THB

65,500 THB

35,000 THB

30,500 THB

2. English Programme

97,000.00 THB

-

97,000 THB

2,500 THB

99,500 THB

53,000 THB

46,500 THB

3. Immersion
Programme

150,000.00 THB

-

150,000 THB

2,500 THB

152,500 THB

81,000 THB

71,500 THB

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)
6.... 6. ใบรับรองการศึกษา
หมายเหตุ อัตราค่ าใช้ จ่ายรวม
 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าธรรมเนี ยมอื่น ค่าเรี ยนดนตรี สากล ค่าเรี ยนว่ายน้ า
ค่าอุปกรณ์แ บบ ฝึ กพัฒนาการ คอมพิวเตอร์ ระบบ True Click Life ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุ ค่าตรวจสุ ขภาพ-ตรวจฟั น ค่าบัตรนักเรี ยน ค่าทาประวัติ
ออนไลน์ อาหารกลางวัน + ผลไม้ตามฤดูกาล ของว่าง เช้า (นม) - บ่าย (ขนม
ไทยหรื อ
เบเกอรี่ ) และทัศนศึกษานอกสถานที่
 อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศโรงเรี ยน
บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิ ต
 เฉพาะนักเรี ยนเข้าใหม่ชาระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (เฉพาะ IP 10,000
บาท) โรงเรี ยนไม่มีนโยบายคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรี ยนได้ตามอัตราของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 ค่ารถโรงเรี ยนคิดตามระยะทาง แบ่งจ่ายพร้อมค่าเทอม (เฉพาะนักเรี ยนที่ใช้
บริ 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.

7.

Important Notes:
Included in tuition and fees are:







Music class, swimming lessons, visits to the learning
resource centre, 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 and
10,000 THB in Immersion Programme.
Student tuition reimbursement for children of
government officers and state enterprise.
School bus service paid per semester
(based on the total distance travelled).
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