ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียน ไบลิงกัวเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
บริหารโรงเรียนกว่า 40 ปี มีความรู้และเข้าใจธรรมชาติของเด็กอย่างแท้จริง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนยึดหลักการเรียนการสอนโดยสร้างความสุขในการเรียนรู้ด้วย Triple Track;
o Track 1 วิชาการเป็นเลิศ Academics Excellence จัดการเรียนการสอนตามสาระที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ให้นักเรียนสามารถสอบแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย ใช้เทคนิคการสอนแบบ Inquiry-based เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ตลอดเวลา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเสริมด้วยเทคโนโลยีศึกษาหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
o Track 2 ทักษะชีวิตและงานวิจัย Life Skills and Research ฝึกทักษะและวิธีคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และทักษะการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผ่านผลงานวิจัยทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดเป็นระบบมีแบบแผนสร้างทักษะที่ดีในการ
แก้ปัญหา (Problem Bases Approach) เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ชีวิตอย่างฉลาดและมีความสุข
o Track 3 พหุปัญญา Multiple Intelligences นักเรียนได้ทำกิจกรรมพหุปัญญา ที่มุ้งเน้นพัฒนาความฉลาด ทั้ง 9 ด้าน เพื่อ
ค้นหาความสามารถและพัฒนาความถนัดเฉพาะด้าน ในการสร้างโปรไฟล์ความสามารถของตนเองตั้งแต่ยังเล็กผ่านโครงการต่างๆที่
โรงเรียนจัดให้

หลักสูตรที่เปิดสอน
❖ English Program (EP): การเรียนการสอน 2 ภาษา เพิ่มภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เป็นภาษาที่ 3 เน้นชั่วโมงที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และเน้นการสอน IELTS พัฒนาทักษะทั้งหมด 4 ทักษะคือ Listening, Reading, Speaking และ
Writing อย่างเข้มข้น และจัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก Cambridge English language Assessment ใน
ระดับชั้น G.3, G.6, G.9 และ IELTS (International English Language Testing System) ในระดับชั้น G.12
❖ Mini English program (MEP): จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด ควบคู่กับการเสริมการเรียน
การสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความชำนาญทางด้านทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน
ส่วนความรู้ไวยากรณ์จะจัดสอนโดยครูไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มภาษาจีนกลาง (แมนดาริน)
เป็นภาษาที่ 3
❖ Canadian High School Diploma Program (CHP): จบการศึกษาระดับมัธยมปลายเพียง 2 ปี และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรจบ
มัธยมจาก 2 ประเทศ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ Pearson School Board ในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ที่พัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน โดยนักเรียนในโครงการจะเข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งามในระดับชั้น Grade 10 และศึกษาต่อที่
ประเทศแคนาดาในระดับชั้น Grade 11

การสมัครเข้าเรียนทุกระดับชั้น
❖ การรับนักเรียนเข้าศึกษา จะไม่มีการสอบคัดเลือก แต่จะพิจารณาประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ในกรณีที่มีรายงานผลการเรียน และ
เอกสารอ้างอิงจากโรงเรียนเดิม ขอให้แนบมาพร้อมใบสมัคร
❖ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนมุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการ
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและโรงเรียนไปพร้อมๆกัน
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2565
TUITION RATE IN 2022 (2 Terms per one Academic Year)
--------------------------------------------------------จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวตลอดการศึกษา One-time Registration Fee (non-refundable)
รายการ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (One-time Registration Fee)
ค่าสมาคมผู้ปกครอง (School Association Fee)
ค่าอุปกรณ์แรกเข้าหอพัก*เฉพาะนักเรียนประจำ (One-time Boarding Fee)

ค่าใช้จ่าย
THB 30,000
THB 2,500
THB 4,000

ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา (The Tuition Fee in 2022)
ระดับชั้น

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม
(Tuition fee per Term)

ค่าเล่าเรียนรายปี
(Tuition fee per Year)

English Program (EP)
Grade 1-6
THB 73,000
THB 146,000
Grade 7-9
THB 93,000
THB 186,000
Grade 10-12
THB 103,000
THB 206,000
Mini English Program (MEP)
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
THB 41,500
THB 83,000
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
THB 43,000
THB 86,000
Canadian High School Diploma Program (CHP) ค่าใช้จ่ายตลอด 2 ปีการศึกษา (Grade 10-11) ที่ประเทศไทยและ
มัธยมปลาย 2 ปี ไทย-แคนาดา
ประเทศแคนาดาจนสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย THB 1,789,000

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนประจำ (Boarding Fee): รวมค่าที่พัก ค่าซักรีดและค่าอาหารทุกมื้อ
** สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนอยู่ประจำเป็นนักเรียนของโรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียนไบลิงกัว
ทางเลือกของหอพัก
แบบรายสัปดาห์ (เวลา 16.00 น. วันอาทิตย์ถึง 16.00 วันศุกร์)
Weekly Boarding (4 p.m. Sunday to 4 p.m. Friday)
แบบเต็ม เวลา (7 วัน ต่อสัปดาห์)
Full Boarding (7 days a week)
แบบรายวัน (เข้าพักตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 7.30 น.ของตอนเช้าในวันถัดไป)
Daily Boarding (overnight from 4 p.m. to 7.30 a.m.)

ระดับชั้น
ประถมศึกษา (Primary) :Grade 1-6
มัธยมศึกษา (High School) :Grade 7-12
ประถมศึกษา (Primary) :Grade 1-6
มัธยมศึกษา (High School) :Grade 7-12
ทุกระดับชั้น

ค่าใช้จ่ายต่อ
เทอม
(Per Term)
THB 39,000
THB 45,000
THB 45,000
THB 55,000
THB 500
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เครื่องแบบนักเรียน (Uniform): สามารถซื้อได้จากร้านค้าของโรงเรียน
ค่าแบบเรียน ค่ากิจกรรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ (Educational resources):
• ค่าแบบเรียน จะเรียกเก็บ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา
• ค่ากิจกรรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ จะเรียกเก็บ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย: ยกเว้น นักเรียนที่แพ้อาหารอย่างรุนแรง ที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดบริการ อาหารกลางวันให้ได้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ :
• ค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียน (After School Activity) สำหรับนักเรียนที่เลือกลงทะเบียนเรียน
• ค่าเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม และมีนาคม-เมษายน (October Course and March/April): เป็นภาคบังคับเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้

โปรโมชั่น เพื่อนพาเพือ่ นมาเรียน
ตลอดปีการศึกษา 2565-2566 สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียนไบลิงกัวและโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียน ซึ่งหากท่านแนะนำ
เพื่อนของท่านให้พาบุตรหลานมาลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม ที่โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียนไบลิงกัวหรือโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียน
ท่านผู้ปกครองจะได้รับเครดิตเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ลดหย่อนค่าเล่าเรียนในเทอมถัดไป

ส่วนลดสำหรับพี่น้อง
พี่น้องคนที่ 2 เรียงตามลำดับ จะได้รับส่วนลด 5 % , พี่น้องคนที่ 3 เรียงตามลำดับ จะได้รับส่วนลด 8 %
*ส่วนลดดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ในกรณีพี่น้องคนใดคนหนึ่งลาออกจากโรงเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ส่วนลดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปี
สำหรับผู้ปกครองทีช่ ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี จะได้รับส่วนลด 10 % *โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้

ค่าธรรมเนียมชำระเงินเกินเวลากำหนด:
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทผู้ปกครองต้องดำเนินการชำระให้ครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ทั้งนี้หากยังมียอดค้างชำระ เกินกำหนดที่ได้
ระบุไว้ในใบแจ้งค่าเทอม จะมีค่าปรับในอัตรา 3% ต่อปีของยอดคงค้างชำระทั้งหมด โดยจะเริ่มนับและคำนวณค่าปรับหลังจากเปิดเทอม 15 วัน
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รายละเอียดช่องทางชำระเงิน: สามารถทำได้ 3 ช่องทางดังนี้
• ชำระผ่านบัตรเครดิต สามารถชำระโดยตรงที่แผนกการเงินของโรงเรียน
o บัตร Visa, Mastercard มีค่าธรรมเนียม 1.4% ของยอดทั้งหมด
o บัตร American Express (AMEX) มีค่าธรรมเนียม 5% ของยอดทั้งหมด
• ชำระโดยเงินสด สามารชำระโดยตรงที่แผนกการเงินของโรงเรียน
• ชำระผ่านช่องทางออนไลน์หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร (ขอแนะนำให้ใช้ช่องทางนี้)

หากท่านมีคำถามกรุณาติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชีโรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียนไบลิงกัว
โทร: 02-424-6225 ต่อ 109 หรือ 089-522-5577
*ขอความร่วมมือส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันยอดชำระ พร้อมกับชื่อนักเรียนและระดับชั้นที่ Line ID: accthew ทุกครั้ง
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เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดเอกสาร
รูปถ่ายชุดนักเรียน

สำเนาสูจิบัตร
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
ประกาศนียบัตร / รายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) , ระบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
➢ ระดับประถม
แบบรายงานผลการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6)
➢ ระดับมัธยม

6.
7.
8.

หมายเหตุ
ขนาด 1 นิ้ว สำหรับนักเรียนไป-กลับ จำนวน 3 ใบ
สำหรับนักเรียนประจำ จำนวน 4 ใบ
ของนักเรียน 1 ฉบับ
ของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
ของนักเรียน (ถ้ามี) และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

ใบบันทึกสุขภาพ
เอกสารทางการแพทย์ที่รับรองอาการแพ้และข้อมูลทาง
การแพทย์เฉพาะของนักเรียน
รูปถ่ายสีบิดา-มารดา หรือบุคคลที่มารับนักเรียน
ไม่เกิน 3 ท่านต่อบ้าน

ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) , ระบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ในกรณีสมัครเรียนหลังเปิดเรียนใช้ใบแสดงเวลาเรียนและคะแนนเก็บทุกวิชา
โรงเรียนจะไม่บันทึกอาการแพ้ที่ไม่มีเอกสารยืนยันจากแพทย์
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต่อท่าน

เอกสารที่นักเรียนจะได้รับหลังจากสมัครเรียน
1.
2.
3.

รายละเอียดเอกสาร
ใบแสดงตนเข้าชั้นเรียน
คู่มือนักเรียน
ระเบียบนักเรียนประจำ

หมายเหตุ
ส่งใบแสดงตนเข้าชั้นเรียนทีค่ รูประจำชั้น ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
สำหรับนักเรียนประจำ จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการสมัครเรียน
แสดงความจำนงรับรายละเอียด
และระเบียบการสมัคร

ขั้นตอนการติดตาม
❖ ตรวจสอบเอกสาร
❖ ชำระมัดจำ จองสิทธิ์สมัครเรียน

ช่องทางติดต่อ...

02 424 6225, 02 4241 077
089 891 8899 , 095 767 6669
Line Official: @tcbs
Facebook: thewphaingarmschool

ขั้นตอนการชำระเงิน
❖ ผู้ปกครองชำระเงินเต็มจำนวน
❖ รับใบแสดงตนเข้าชั้นเรียน

ขั้นตอนการติดตามจำหน่ายชุดนักเรียน
แสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
และกรอกข้อมูลการสมัคร(สัมภาษณ์นักเรียน)

วันเปิดเทอมการศึกษา
แสดงใบเข้าชั้นเรียนที่ครูประจำชั้น ในวันแรกของการเข้าเรียน
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