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หลักสูตร MINI ENGLISH PROGRAMME (เปิดสอนระดับชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1 - 6)

หลั ก สู ต ร Mini English Programme จั ด การเรี ย นการสอนร้ อ ยละ 50 เป็ น ภาษาอั งกฤษในฐานะภาษาที่ ห นึ่ ง (First Language) ได้ แ ก่ วิ ช า
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 50 สอนเป็นภาษาไทย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ )คอมพิวเตอร์ ,การงานอาชีพ(การงานอาชีพและเทคงนงลยี )ทัศนศิลปท ดนตรี นาิศิลปท(
หลั ก สู ต ร Mini English Programme เป็ น หลั ก สู ต รผสมระหว่ า งหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ . ศ . 2551 กั บ หลั ก สู ต รนานาชาติ
เคมบริดจ์ (Cambridge International Examinations) หลั กสูตรนี้เตรียมพร้อมนักเรียนเพื่ อการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) และ IGCSE ในห้องเรียนจะมีครูประจาชั้นสองคน เป็นครูไทยหนึ่งคนและครูต่างชาติหนึ่งคน
จุดเด่นของหลักสูตร Mini English Programme คือการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่ผ่านการรับรองโดย Cambridge ในวิชาหลักทั้งหมด
ในอัตราส่วน 50:50 อังกฤษ( :ไทย าลงบรูโาการการสอนาบบโครงงาน )(Project Approach) าลงพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ใน
วิชาต่างๆส่งเสริมสนับสนุนกรงบวนการมีส่วนร่วมาลงกรงบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้คิดเป็นาลงเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างอิสรง โดยการ
เรียนรู้าบบสืบค้น ส่งเสริมการรักในการเรียนรู้าลงฝึกเด็กเล็กๆให้รู้จักตั้งคาถาม คิดวิเครางห์ หลักสูตร Mini English Programme าตกต่างจาก
หลักสูตร Extra English Programme ในเรื่องจานวนชั่วโมงเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ าลงการจัดห้องเรียนที่มีขนาดเล็กลง
จานวนนักเรียน: ห้องละประมาณ 25 คน
หลักสูตร EXTRA ENGLISH PROGRAMME (เปิดสอนระดับชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1 - 4 และประถมศึ กษาปีที่ 6)

หลักสูตร Extra English Programme จัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 เป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ สาเหตุที่เรียกหลักสูตรนี้ว่า หลักสูตร
Extra English Programme เนื่องจากการเพิ่มชั่วงมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากสัปดาห์ละ 3 ชั่วงมง เป็นสัปดาห์ )ตามหลักสูตรของงรงเรียนทั่วไป(
ละ6 ชั่วงมง สอนงดยครูต่างชาติที่ผ่านการรับรองงดย Cambridge
หลั ก สู ต ร Extra English Programme จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ . ศ . 2551 (ออกแบบงดย
กระทรวงศึกษาธิการแต่เสริมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้เตรียมพร้อมนักเรียนสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน )(O-NET)
จุดเด่นของหลักสูตร Extra English Programme คือการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้คิดเป็นและ
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างอิสระ งดยการเรียนรู้แบบสืบค้น ส่งเสริมการรักในการเรียนรู้และฝึกเด็กเล็กๆให้รู้จักตั้งคาถาม คิดวิ เคราะห์ อันจะ
นาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนามาซึ่งความก้าวหน้าในผลสัมฤทธิ์ของการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนนักเรียน: ห้องละประมาณ 35 คน
หลักสูตร STANDARD PROGRAMME (เปิดสอนระดับชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6)

ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่จดั ขึ้นตามกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 6 คาบ สอนงดยชาวต่างชาติ 1 คาบ
ครูไทย 5 คาบ
จานวนนักเรียน: ห้องละประมาณ 35 คน
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MINI ENGLISH PROGRAMME (P.1-P.6)
This programme is tailored to combine the National Core Curriculum (as prescribed in the Basic Education Act
2551 B.E) and the Cambridge International Examinations. The programme prepares students to take their O-NET
and IGCSE examinations.
The core subject classes of Mathematics, Science, English and Health Education are taught in English, while
Social Studies, Moral Education, Information and Communication Technology, Music, Physical Education and
Thai are taught in Thai. Each classroom has two teachers: an international teacher and a Thai teacher.
These are some of the advantages of attending the Mini English Programme:
1. 50% of core subjects are taught in English.
2. All of our international teachers are Cambridge certified.
3. Phonics-based activities (Phonics Approach) and Multiple Intelligences are also included in this
curriculum. They are active learning strategies that promote critical thinking skills. Our students gain
knowledge from hands-on exploration, practical observations and interactive experiences.
Maximum class size: 25 students.

EXTRA ENGLISH PROGRAMME (P.1-P.4 and P.6)
The Extra English Programme curriculum follows the Basic Education Act of 2551 B.E as prescribed by the
Department of Education. All lessons are taught in Thai except English lessons. Although the minimum
government requirement is 3 hours per week, our students have 6 hours of English lessons per week with our
Cambridge-certified international teachers.
This programme prepares students to take Ordinary National Education Test (O-NET).
Students are encouraged to develop such essential life-skills as teamwork and collaboration, critical thinking
and problem solving through our tailored academic lessons and activities.
Maximum class size: 35 students.

STANDARD PROGRAMME (P.6)
The Standard Programme curriculum follows the Basic Education Act of 2551 B.E as prescribed by the
Department of Education. Our students have 6 periods of English lessons per week, 1 period with one of our
Cambridge-certified international teachers and 5 periods with a Thai teacher.
Maximum class size: 35 students.

Beaconhouse Yamsaard Ladprao School
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วิธีชารงค่าธรรมเนียมการเรียน
รงดับชั้นปรงถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2561
Primary 3-6 Programme Fees (2018)

หลักสูตร

ค่าธรรมเนียมต่อปี

หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Programme

Annual Tuition

Government Grants

คงเหลือ

าบ่งชารง

Balance

Payment per Semester

เทอม 1

เทอม 2

Instalment 1

Instalment 2

Mini English Programme

ประถมศึกษาปีที่ 3 (P.3)

92,320.50

9,820.50

82,500

41,500

41,000

ประถมศึกษาปีที่ 4 (P.4)

90,320.50

9,820.50

80,500

40.500

40,000

ประถมศึกษาปีที่ 5 (P.5)

88,320.50

9,820.50

78,500

39,500

39,000

ประถมศึกษาปีที่ 6 (P.6)

88,320.50

9,820.50

78,500

39,500

39,000

ประถมศึกษาปีที่ 3 (P.3)

70,320.50

9,820.50

60,500

30,500

30,000

ประถมศึกษาปีที่ 4 (P.4)

68,320.50

9,820.50

58,500

29,500

29,000

ประถมศึกษาปีที่ 6 (P.6)

66,320.50

9,820.50

56,500

28,500

28,000

54,320.50

9,820.50

44,500

22,500

22,000

Extra English Programme

Standard Programme

ประถมศึกษาปีที่ 6 (P.6)

หมายเหตุ
อัตราค่าใช้จ่ายรวม




ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าเรียน Mad Science ค่าเรียนดนตรีสากล ค่าเรียนว่ายน้า
ค่าห้องปิิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัดผลและเอกสาร ค่าประกัน
อุบัติเหตุ ค่าตรวจสุขภาพ-ตรวจฟัน ค่าบารุงรักษา ค่ากิจกรรมอื่นๆ
ห้องสมุด ค่าอาหารกลางวัน + ผลไม้ตามฤดูกาล ค่าอาหารว่าง เช้า )นม(
บ่าย )ขนมไทยหรือเบเกอรี่( ค่าทาบัตรรับนักเรียน ค่าทาประวัติออนไลน์
ค่าชุดทดลอง และค่าศึกษานอกสถานที่ )อัตราค่าใช้จ่ายไม่รวมค่า
เครื่องแบบ สมุด-หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และค่ารถงรงเรียน(
อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศงรงเรียนบีคอนเฮาส์
แย้มสอาดลาดพร้าว



เฉพางนักเรียนเข้าใหม่ชารงค่าลงทงเบียน 5,000 บาท



ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามอัตราของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ายปรับพื้นฐาน เดือนเมษายน 2561 ค่าเรียน 4,000 บาท
)อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม(
ค่ารถงรงเรียนคิดตามระยะทาง แบ่งจ่ายพร้อมค่าเทอม
)เฉพาะนักเรียนที่ใช้บริการ(




Important Notes:
Included in tuition and fees are:

 Mad Science class, music class, swimming lessons, laboratory,
instructional materials, student assessment and report cards,
accident insurance, annual dental & health check-up,
maintenance, other activities, use of library, meals, snacks,
student ID, online registration, science kits and field trips.

Excluded from tuition and fees are:

 Uniform, textbooks, notebooks, stationery and school bus.
 Tuition, fees and charges are subject to change.
 Student tuition reimbursement for children of government
officers and state enterprise personnel.

Other charges:

 New student registration fee: 5,000

฿.

 April, 2018 Summer Camp: 4,000 ฿
(subject to change).

 School bus service paid per semester

(based on the total distance travelled).

หลักฐานการสมัคร
)เอกสารทุกรายการต้องครบในวันสมัคร(
1. สาเนาสูติบัตร 1 ฉบับ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา นักเรียน พร้อมทั้งรับรองสาเนา , มารดา ,
ถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน มารดา พร้อมทั้ง , บัตรข้าราชการ บิดา /
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 2 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูป
ถ่าย)
5. หลักฐานการศึกษาจากงรงเรียนเดิม 1 ชุด
6. สาเนาสมุดประจาตัวการตรวจสุขภาพ และการให้ภูมิคุ้มกันงรค
7. รูปถ่ายผู้ปกครอง มารดาขนาด-บิดา/1.5 นิ้ว คนละ (1 รูป( )พร้อม
เขียนชื่อหลังรูปถ่าย)

These documents must be submitted together
with an application to the school office:
1. A certified copy of the student’s birth certificate.
2. A certified copy of the household registration
(place of current residence) for applicant and
parents.
3. A certified copy of the parent’s ID card, passport
or Thai government employee ID.
4. 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).
5. A copy of the official transcript and or diploma of
the previously enrolled school (if applicable).
6. A copy of up-to-date immunization records.
7. One1.5 x 1.5-inch photo of each parent/guardian
(Print name on the back of the photos).

