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Document Number :

การสอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที1่

16 - 40 - 500 - 004

โรงเรียนนานาชาติไทย–สิ งคโปร์

1.

2.

3.

4.

วัน/เดือน/ปี

: 26กุมภาพันธ์2561

จํานวนหน้า: 2

โรงเรี ยนนานาชาติไทย - สิ งคโปร์ เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติที่ดาํ เนินการเรี ยน การสอน โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิ งคโปร์, มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ และได้รับอนุญาตการจัดตั้งโรงเรี ยนจากกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทย, ทั้งนี้ก็เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลก ด้วยการเรี ยนที่
เข้มข้นทั้ง คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนจะเข้า
สอบวัดระดับInternational Primary School Leaving Examination (iPSLE -ไอ พี เอส แอล อี) โดยข้อสอบ และ
การตรวจข้อสอบจะได้รับการควบคุมจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการสอบและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิ งคโปร์
ซึ่งโรงเรี ยนได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นศูนย์สอบไอ พี เอส แอล อี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2015/2016
ในปี การศึกษา2016/2017โรงเรี ยนได้เปิ ดการเรี ยน การสอน ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย
เคมบริ ดจ์ประเทศอังกฤษ (เคมบริ ดจ์ อินเตอร์ชน่ั แนล เอ็กแซมมิเนชัน่ – ซี ไอ อี) โดยนักเรี ยนของโรงเรี ยนจะมีการสอบเพื่อวัด
ระดับความสามารถทางวิชาการเมื่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2เคมบริ ดจ์เซ็คพ้อยท์(Cambridge Check-Point Test) เพี่อเป็ น
ข้อมูลให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนเลือกเรี ยนเอกตามความสามารถ, ความสนใจของนักเรี ยน เมื่อถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3และ 4
นักเรี ยนจะเตรี ยมตัวเพื่อการสอบวุฒิบตั ร International General Certificate of Education(IGCSE)
โรงเรี ยนนานาชาติไทย – สิ งคโปร์ ขอเชิญชวนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เข้า สอบชิงทุนจํานวน 10 ทุน เพือ่ เข้ าเรียนต่ อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 ในปี การศึกษา2018/2019ทีโ่ รงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์ ถนนศรีนครินทร์
รายละเอียด และเงื่อนไขของทุนการศึกษา
4.1
ทุนการศึกษานี้เปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที6่ จํานวน10 ทุนการศึกษา ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับผลการสอบ และผลการสัมภาษณ์
4.2
ทุนการศึกษา 100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวน 5 ทุน
4.3
ทุนการศึกษา 50%ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 5 ทุน
4.4 นักเรี ยนที่สอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย
85%ใน 4รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน จะได้รับ
ทุนการศึกษา 100 %ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.5
นักเรี ยนที่สอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 80%ใน 4 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน จะได้รับ
ทุนการศึกษา 50 %ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.6 นักเรี ยนที่ผา่ นตามเกณฑ์เฉลี่ยการสอบที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของโรงเรี ยน
4.7 ทุนการศึกษานี้ เป็ นทุนที่มอบให้เฉพาะค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเท่านั้น ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ต้องชําระตามปกติ
4.8 ทุนการศึกษานี้ เป็ นทุนระยะยาวจํานวน
4 ปี เพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ การสอบไอจีซีเอสอี จากมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์
อย่างไรก็ดี นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรี ยนให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกําหนดไว้ดงั นี้
1

ในปลายปี การศึกษาของมัธยมศึกษาปี ที่
1และ 2นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 %ของค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
จะต้องทําคะแนนเฉลี่ยในการสอบปลายภาคให้ ได้ 85%ใน 3 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ, คณิ ตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ และ อีก
3วิชา จาก 4รายวิชาดังนี้ – ภูมิศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ , วรรณคดี หรื อ ภาษาจีน ส่ วนนักเรี ยนที่
ได้รับทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องทําคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 80%ใน6รายวิชาข้างต้น
4.9 ในการเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 และ 2 หากนักเรี ยนทุนไม่สามารถรักษาระดับคะแนนในการสอบปลายภาคของภาค
การศึกษาที่
3ได้ตามที่ระบุในข้อ 4.8 ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกทุนการศึกษาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
นักเรี ยนที่ได้รับทุนที่ถูกยกเลิกทุน ก็สามารถกลับมาได้รับทุนการศึกษาตามเดิมในปี ถัดไป หากผลการสอบปลายภาค
ของภาคการศึกษาที่ 3 นักเรี ยนสามารถทําคะแนนสอบได้ 85%และ80% ของ 6 รายวิชา ดังนั้นนักเรี ยนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรี ยน ให้อยูใ่ นระดับที่โรงเรี ยนกําหนดไว้
4.10 ในการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่
3ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 %ของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทําคะแนนเฉลี่ยให้ ได้ 80% ส่วนนักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษา 50%ของค่าธรรมเนียม
75%ใน 6รายวิชาของการสอบไอจีซีเอสอี ซึ่ งรวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ,
การศึกษา จะต้องทําคะแนนเฉลี่ยให้ได้
คณิ ตศาสตร์ และ 1 สาขาวิชาของ วิชาวิทยาศาสตร์
4.11 นักเรี ยนทุนต้องเป็ นผูม
้ ีความประพฤติที่ดี และเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยนคนอื่น ๆ หากนักเรี ยนทุนมีพฤติกรรมที่
ไม่ เหมาะสม นําพาถึงความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน โรงเรี ยนอาจพิจารณายกเลิกทุนการศึกษาได้
4.12 การตัดสิ นและการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรี ยนถือเป็ นที่สิ้นสุ ดไม่มีการพิจารณาคําร้องใดใ
ดทั้งสิ้น
ทั้งนี้โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ในการทบทวน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการมอบทุนการศึกษาการตัดสิ นของโรงเรี ยน
ถือเป็ นที่สิ้นสุดทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสด และ ไม่สามารถมอบต่อให้ผอู ้ ื่น
4.13 ข้อมูลเพิม
02-710-5900-1 หรื อ 092-251-3991
่ เติมกรุ ณาติดต่อ คุณเชอร์รี่
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรี ยนนานาชาติไทย-สิ งคโปร์ หรื อดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของโรงเรี ยน
www.tsis.ac.th และส่ งใบสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2561พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2ใบ
2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรี ยน หรื อพาสปอต หากเป็ นนักเรี ยนต่างชาติ
3) สําเนาผลการเรี ยนเทอมล่าสุ ดของชั้นประถมศึกษาปี ที6่ และใบรับรองจากโรงเรี ยนเดิม
กําหนดการสอบชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ผูเ้ ข้าสอบชิงทุนการศึกษาจะสอบ 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาจีน
ค่าสมัครสอบ 2,500 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน)
ประกาศผลการสอบข้ อเขียนทางอีเมล์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ผูเ้ ข้าสอบที่ผา่ นการสอบข้อเขียน จะเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศชื่อผู้ได้ รับทุนการศึกษาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษารายงานตัวกับโรงเรี ยน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2561
ลักษณะทุนเป็ นทุนการศึกษาเรี ยนต่อเนื่อง 4 ปี ในระดับมัธยมศึกษา
สําหรับนักเรียนทีไ่ ด้ รับทุน 100 %ของค่ าธรรมเนียมการศึกษาจะได้ รับทุนมูลค่าประมาณ 1,300,000บาท และนักเรี ยนจะชําระ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณปี การศึกษาละ 50,000 บาท
สําหรับนักเรียนทีไ่ ด้ รับทุน 50% ของค่ าธรรมเนียมการศึกษาจะได้ รับทุนมูลค่ าประมาณ 680,000บาทและนักเรี ยนจะชําระ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณปี การศึกษาละ 200,000 บาทซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกครึ่ งหนึ่งที่นกั เรี ยนจะชําระ
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Application Form

Document Number :

Date :

for
17 - 40 - 505 - 001

TSIS Scholarship
Application for academic year (year/year, ie: 2018/2019) ________________________

Applicant’s Information
1. Applicant’s Legal name: ______________________

______________________

First Name

2. Birth Certificate Number :

Last Name

Affix
one inch size
Photo

Place of Issue: __________________________________

Passport Number:

Place of Issue: _________________________________

3. Gender:



Female

4. Date of Birth:

____________________________

Male

Age: ________

5. Place of Birth: _____________________________
City/State

_______________________________________

Country

6. Home Address: _________________________________________________________________________
7. Citizenship: ______________________________
8. Current School Name: ____________________________________ Grade Level: ___________________

9. Father’s Legal Name:___________________________

____________________________________

First Name

Father’s contact number __________________________

10. Mother’s Legal Name:__________________________
First Name

Last Name

E-mail Address: ________________________
_____________________________________
Last Name

Mother’s contact number _________________________ E-mail Address: ________________________
I certify thatthe above information is complete, true and accurate to the best of my knowledge. I realize that
failure to provide accurate information may jeopardize the student’s eligibility for the award of TSIS Scholarship.
Signature of parent: ____________________________________ Date: _________________________________
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