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

หลักสู ตร EXTRA PROGRAMME
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะตามศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ การสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
ในขณะเดียวกันเตรี ยมพร้อมนักเรี ยนสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net) นักเรี ยนเรี ยนวิชาต่างๆ เป็ นภาษาไทย
ร้อยละ 80 เรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง(Second Language) สัปดาห์ละ 7 คาบ โดยครู ต่างชาติที่ผา่ นการรับรองจากกกระทรวงศึกษาธิการ
วิชาภาษาอังกฤษให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เช่น ทักษะการตั้งคาถามหรื อการนาเสนอข้อมูล เน้นการเรี ยน
ภาษาจากสื่ อที่หลากหลายเพื่อใช้ได้จริ ง

หลักสู ตรห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ENRICHMENT SCIENCE MATHEMATICS ENGLISH AND TECHNOLOGY PROGRAMME
ACCORDING TO THE GUIDELINE OF INSTITUTE FOR THE PROMOTION OF TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY
(IPST)

ให้ความสาคัญการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีทกั ษะและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
เตรี ยมนักเรี ยนเพื่อเป็ นนักวิทยาศาสตร์หรื อนักวิจยั ต่อไปในอนาคต ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสาคัญด้านนวัตกรรม
ได้รับการสนับสนุนหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
เกณฑ์ การคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-2
1. มีผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. ผ่านการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์นกั เรี ยนและผูป้ กครอง)
3. ผูป้ กครองและนักเรี ยนรับทราบระเบียบของโรงเรี ยนและปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยนได้
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Programmes and Fees for Secondary 1- 2 (2018)
Beaconhouse Yamsaard Rangsit School
Tel: 02-152-2391-3

Website: www.bys.ac.th

Email: bys.rangsit@gmail.com

EXTRA PROGRAMME
The Extra Programme curriculum follows the Basic Education Act of B.E.2551 as decreed by the Department of Education.
Students are encouraged to develop 21 st century skills which emphasize communication, critical thinking, team work,
creativity and classroom participation. They are also prepared for their O-NET. 80 % of all lessons are taught in Thai except
English lessons. Our students have English 7 periods per week, focusing on daily English conversation such as asking questions
and giving a work presentation. In addition, social media is used in teaching and in learning English. All of our international
teachers are MOE certified.

IPST ENRICHMENT SCIENCE, MATHEMATICS, ENGLISH AND TECHNOLOGY PROGRAMME
This programme is designed for students who have skills in science, mathematics, English and technology and who plan
for science and research careers. It also complies with Department of Education policy with emphasis on the
innovative education. The programme is supported by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology
(IPST) and the Office of the Private Education Commission.

Admission Requirements
1.

Students must have a grade point average of at least 2.75 in Primary 4-6 and Secondary 1 (if applicable).

2.

Students must pass the written and interview parts of the entrance examinations (In addition a parent/child interview is
also required).

3.

Students and parents must agree to comply with the school regulations .
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วิธีชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
Secondary 1-2 Programme Fees (2018)
***อัตรานีส
้ าหรับนักเรียนใหม่ ทเี่ ข้ าเรียน ปี การศึกษา 2561***

หลักสู ตร
Programme

ค่ าธรรมเนียม
การศึกษา
Annual
Tuition

ค่ าธรรมเนียมอื่น
Other
Charges

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

รวม

English Class

True click life

Total

หักเงินอุดหนุน

คงเหลือ

Government
Grants

Balance

แบ่ งชาระ
Payment per Semester

เทอม 1

เทอม 2

Instalment 1 Instalment 2

1. EXTRA
PROGRAMME

4,762.50 THB

40,585 THB

12,000 THB

2,500 THB

59,847.50 THB

13,347.50 THB

46,500 THB

26,500 THB

20,000 THB

2.IPST ENRICHMENT
SCIENCE

4,762.50 THB

40,585 THB

12,000 THB

2,500 THB

59,847.50 THB

13,347.50 THB

46,500 THB

26,500 THB

20,000 THB

PROGRAMME

หลักฐานการสมัคร
(เอกสารทุกรายการต้ องครบในวันสมัคร)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาเนาสู ติบตั ร, บัตรประชาชนนักเรี ยน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดา, นักเรี ยน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ บิดา, มารดา พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
รู ปถ่ายนักเรี ยนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 2 รู ป (เขียนชื่อหลังรู ปถ่าย)
ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7)
ใบ ปพ.1, ปพ.6 (นามาวันมอบตัว)
ผลสอบ O-NET (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6)
รู ปถ่ายผูป้ กครองขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง บิดา 1 รู ป – มารดา 1 รู ป เพื่อใช้รับนักเรี ยน

หมายเหตุ อัตราค่าใช้ จ่ายรวม

These documents must be submitted together with an
application to the school office:
1. 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).
2. A certified copy of the student’s birth certificate and ID
card.
3. A certified copy of the household registration (place of
current residence) for applicant and parents/guardians.
4. A certified copy of the parents’/guardians’ ID card, passport
or Thai government employee ID.
5. The Ref. 7 certificate of education.
6. The Ref. 1 official government transcript and the Ref. 6
official school transcript (required on the date that you sign
the confirmation of registration).
7. O-Net score (Secondary 3).
8. One 1.5 X 1.5 inch photo of each parent/guardian taken in
full-face view directly facing the camera.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าห้องปฏิบตั ิการและวัสดุอุปกรณ์ ค่าเรี ยนดนตรี สากล
ค่าวัดผลและเอกสาร ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าตรวจสุ ขภาพ-ตรวจฟัน
ค่าอาจารย์พิเศษ ค่าบารุ งรักษา ค่ากิจกรรมอื่นๆ ห้องสมุด ค่าบัตรนักเรี ยน
ค่าทาประวัติออนไลน์ (อัตราค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมค่ าเครื่ องแบบนักเรียน สมุด-หนังสื อ
อุปกรณ์ การเรียน และค่ ารถโรงเรียน)
 อัตราค่ าใช้ จ่ายอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามประกาศโรงเรียนบีคอนเฮาส์
แย้ มสอาดรังสิ ต
 เฉพาะนักเรี ยนเข้าใหม่ ชาระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
 IPST ENRICHMENT SCIENCE PROGRAMME (หลักสู ตรห้ องเรียนพิเศษ

Important Notes:

วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น )
 คิ ดค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

 Student tuition reimbursement for children of government officers
and state enterprise personnel.

 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรี ยนได้ตามอัตราของกระทรวงศึกษาธิ การ

 School bus service is paid per semester: Fee is charged based on
the total distance travelled. A student may ride one-way. For
one-way trips, the bus charges will be 70% of the full fare.

 อัตราค่ าใช้ จ่ายรวม

 ค่ารถคิดตามระยะทาง แบ่งจ่ายพร้อมค่าเทอม **สาหรับนักเรี ยนที่นงั่ 1 เที่ยว รับหรื อ

ส่ง คิดค่าบริ การ 70% ของจานวนเต็ม (รับและส่ง)**

 New student registration fee: 5,000 THB
 Included in tuition and fees are: laboratory equipment, music
class, student assessment and report cards, accident insurance,
annual dental & health check up, tutoring classes, maintenance,
other activities, use of library, student ID and online registration.
Excluded in tuition and fees are: uniform, text books, notebooks,
stationery and school bus.
 Tuition, fees and charges are subject to change.
 There is an additional charge of 5,000 THB per semester for the
IPST ENRICHMENT SCIENCE PROGRAMME.
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