หลักสู ตรและอัตราค่าใช้ จ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ปี การศึกษา 2561
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้ มสอาดรังสิต
Tel: 02-152-2391-3

Website: www.bys.ac.th

Email: bys.rangsit@gmail.com

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

หลักสู ตร

ค่าธรรมเนียมต่อปี

หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

คงเหลือ

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

รวม

Programme

Annual
Tuition

Government
Grants

Balance

True Click
Life Class

Total

Payment per Semester

เทอม 1

เทอม 2

Instalment 1

Instalment 2

1. Mathematics-Science

61,127.50
THB

14,127.50 THB

47,000 THB

2,500 THB

49,500 THB

27,500 THB

22,000 THB

2. Mathematics-English

59,127.50
THB

14,127.50 THB

45,000 THB

2,500 THB

47,500 THB

27,500 THB

20,000 THB

3. English-Mandarin

59,127.50
THB

14,127.50 THB

45,000 THB

2,500 THB

47,500 THB

27,500 THB

20,000 THB

หลักสู ตร
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่จดั ขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดแผนการเรี ยนเป็ น

3

แผน ได้แก่

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จัดโครงสร้างรายวิชาที่เน้นการพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ส่งเสริ มทักษะการคิดคานวณ การคิด
วิเคราะห์
การแก้ปัญหาผ่านการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เน้นสาระการเรี ยนรู ้ฟิสิ กส์ เคมี ชีววิทยาผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั
สูง
โดยผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเรี ยนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
Cambridge กับครู ต่างชาติ สัปดาห์ละ 2 คาบ
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จัดโครงสร้างรายวิชาที่เน้นคณิ ตศาสตร์ ทักษะการคิดคานวณ สถิติและการวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษเรี ยน
กับครู ต่างชาติเน้นการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน (English for Communication) ตามหลักสูตร Cambridge สัปดาห์ละ 4 คาบ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จัดโครงสร้างรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสารและวางรากฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาหรับภาษาอังกฤษเป็ นการเรี ยนในฐานะภาษาที่สอง(Second Language)ตามหลักสูตร
Cambridge กับครู ต่างชาติ สัปดาห์ละ 4 คาบ
*** บุคลากรที่สอนเป็ นอาจารย์จากสถาบันภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง และคณะครู ที่จบวิชาเอกตามรายวิชาที่สอนเพื่อเตรี ยมตัวนักเรี ยน
ในการเข้าเรี ยนระดับอุดมศึกษาต่อไป***
เกณฑ์ การคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6
1. มีผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. ผ่านการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ผปู ้ กครองและนักเรี ยน)
3. มีความประพฤติเรี ยบร้อย
4. ผูป้ กครองและนักเรี ยนรับทราบระเบียบของโรงเรี ยนและปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยนได้
5. ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการดูแลติดตามด้านการเรี ยนและความประพฤติของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด

Programmes and Fees for Secondary 4-6 (2018)
Beaconhouse Yamsaard Rangsit School
Tel: 02-152-2391-3

Website: www.bys.ac.th

Email: bys.rangsit@gmail.com

Our curriculum follows the Basic Education Act of B.E. 2551 as decreed by the Department of
Education. Below are our three different programme options.
Mathematics-Science
This programme is designed to help students develop skills in mathematics, critical thinking and
problem solving through project-based learning. Science lessons, taught by highly qualified teachers,
cover the core curriculum of physics, chemistry and biology in which students are prepared to
continue in university. Students have Cambridge English classes, 2 periods per week with our
international teachers.
Mathematics-English
This programme focuses on Mathematics and other skills such as maths calculation and statistical
analysis. Students have Cambridge English classes with our international teachers, in conversation
(English for Communication) and grammar, 4 periods per week.
English-Mandarin
Students have Cambridge English classes as a second language, in grammar and conversation, 4
periods per week. They also have Mandarin classes in grammar and conversation. Both are meant to
prepare them for university.
*** Our visiting instructors are highly qualified. They have experiences and have degrees in the
subjects they teach.***
Admission Requirement
1. Student must have a grade point average of at least 2.75
2. Pass the written and interview entrance examinations (in addition to a required parent/child
interview).
3. Student is well behaved.
4. Student and parents agree to comply with the school regulations.
5. Parents/guardians agree to have their child follow the school academic/behavioural guidelines.

These documents must be submitted together with an
application to the school office:

หลักฐานการสมัคร
(เอกสารทุกรายการต้ องครบในวันสมัคร)
1.
2.
3.
4.

รู ปถ่ายนักเรี ยนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 2 รู ป ( เขียนชื่อหลังรู ปถ่าย )
สาเนา บัตรประชาชนนักเรี ยน, สูติบตั ร พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาทะเบียนบ้านบิดา , มารดา , นักเรี ยน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /บัตรข้าราชการของบิดา , มารดา พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
5. ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7)
6. ใบ ปพ.1, ปพ.6 (นามาวันมอบตัว)
7. ผลสอบ O-NET (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
8. รู ปถ่ายผูป้ กครองขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง บิดา 1 รู ป – มารดา 1รู ป
เพื่อใช้รับนักเรี ยน

หมายเหตุ
อัตราค่ าใช้ จ่ายรวม


Important Notes:

อัตราค่าใช้ จ่ายรวม ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าห้องปฏิบตั ิการและวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาจารย์พิเศษ ฟิ สิ กส์ – เคมี- ชีววิทยา
ค่าเรี ยนดนตรี สากล ค่าวัดผลและเอกสาร ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าตรวจ
สุขภาพร่ างกาย ค่าตรวจฟัน ค่าบารุ งรักษา ค่ากิจกรรมอื่นๆ ห้องสมุด
ค่าบัตรนักเรี ยน ค่าทาประวัติออนไลน์



 New student registration fee: 5,000 THB
 Included in tuition and fees are: laboratory equipment,

physics-chemistry-biology tutoring class, music class, student
assessment and report cards, accident insurance, annual
dental & health check up, maintenance, other activities, use
of library, student ID and online registration
 Excluded in tuition and fees are: meal, uniform, text books,

อัตราค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าหนังสื อ สมุด อุปกรณ์การเรี ยนอื่น ๆ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าชุดนักเรี ยนและค่ารถโรงเรี ยน



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 applicants 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

อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศโรงเรี ยนบีคอนเฮาส์
แย้มสอาดรังสิ ต



เฉพาะนักเรี ยนเข้าใหม่ ชาระค่าลงทะเบียน



ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรี ยนได้ตามอัตราของกระทรวงศึกษาธิการ



ค่ารถคิดตามระยะทาง แบ่งจ่ายพร้อมค่าเทอม **สาหรับนักเรี ยนที่นงั่ 1 เที่ยว

5,000

บาท

รับหรื อส่ ง คิดค่าบริ การ 70% ของจานวนเต็ม (รับและส่ ง)**

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

