Shenzhen Shiyan Public School เมืองเสนิ เจิน มณฑลก่วงตง
Shenzhen Shiyan Public School ก่อตัง ขึน
 เมือ
 เดือนเมษายน 1995 โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลในท ้องถิน
 และ
บริษัทเอกชน โรงเรียนตัง อยูใ่ กล ้กับทะเลสาบฉือหยาน (Shiyan Lake) ปลายเขาหยางไท่ (Yangtai Mountain) ภายในเมืองฉื
 เจิน
อหยาน เสิน
 มณฑลก่วงตง (Guangdong) มีอาณาเขต 132,000 ตารางเมตร เป็ นพืน
 ทีต
 ก
ึ 83,000 ตารางเมตร ในปี 2003
ได ้รับรางวัล First-class school ของมณฑลก่วงตง และในปี 2007 ได ้รับรางวัลให ้เป็ น National-Level Green School มี
คณาจารย์ทัง หมด 580 ท่าน มีทัง อาจารย์ชาวจีนและชาวต่างชาติ
The International Department of Shenzhen Shiyan Public School เปิ ดเพือ
 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยผนวกระบบ
การศึกษาของจีนและระดับนานาชาติ เป้ าหมายหลักของส่วนการเรียนอินเตอร์นี เพือ
 เตรียมความพร ้อมให ้นั กเรียนชาวจีนทีส
 นใจ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
พัฒนาด ้านทักษะของภาษาอังกฤษ และเพือ
 ช่วยเหลือนั กเรียนต่างชาติสามารถสอบผ่านการวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) เพือ
 ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีนได ้
 อนุบาล – มัธยมศึกษาปี ท ี 6 นั กเรียนต่างชาติสามารถเข ้าเรียนตัง แต่ ป 1 - มัธยมศึกษาปี ท ี 6
โรงเรียนเปิ ดสอนตัง แต่ระดับชัน
 เรียน มี 12 ห ้อง จํานวนนั กเรียนห ้องละ 35 คน รวมมีนักเรียนประมาณ 5,040 คน
(เกรด 1- 12) แต่ละระดับชัน
•

•

นั กเรียนเกรด 1-10 มีการเรียนวิชา
o Chinese Language - ครูคนจีนสอน
o English Language - ครูตา่ งชาติสอน
o Mathematics
นั กเรียนเกรด 11 – 12 มีการเรียนวิชา
ิ ป์ เรียนวิชา
- สายศล
Arts
History
Geography
Politics

- สายวิทยาศาสตร์ เรียนวิชา
Physics
Biology
Chemistry

ปั จจุบน
ั มีนักเรียนต่างชาติชาวเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญีป
 น
ุ่ อเมริกน
ั และไทย สลับหมุนเวียน
- ต่างชาติทัง หมด 10 คน
อินโดนีเซีย กําลังเรียนอยู่ Grade 8
เกาหลี กําลังเรียนอยู่ Grade 10 – 12
- ฮ่องกง 400 คน
อเมริกา กําลังเรียนอยู่ Grade 10 – 12
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ห ้องนอนนักเรียนต่างชาติ : แบบ 2 เตียง ต่อห ้อง, มีห ้องนํ าในตัว

•

ค่าเรียน ต่อปี ( 2 เทอม ) สําหรับการเรียนภาคปกติ
o นักเรียนจีน
- จ่ายคนละ 34,000 หยวน ต่อปี
o นักเรียนต่างชาติ - 35,000 หยวน ต่อเทอม ; 70,000 หยวน ต่อปี (เรียน 2 เทอม/ปี )
o มี 2 ภาคการศึกษา เทอม 1 เปิ ดเดือนกันยายน, เทอม 2 เปิ ดเดือนมีนาคม

•


ค่าเรียน สําหรับเรียนภาษาจีน แบบระยะสัน
 ภาคฤดูร ้อน
o 7,500 หยวน ต่อเดือน สําหรับเรียนภาษาจีน แบบระยะสัน
 เริม
 เรียนได ้ตามสะดวก เฉพาะนักเรียนต่างชาติเท่านัน

 เรียนกลุม
่ เล็กเพือ
 เตรียมภาษา, ช่วงชัว โมงกิจกรรม เข ้าร่วมเล่นกีฬา กิจกรรมกับนักเรียนจีน
 ผู ้ปกครองบินตามไปส่ง และนอนกับนักเรียนในช่วง 2-3 คืนแรกได ้ ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
 – รวมค่าใช ้จ่าย
o ค่าเรียนเดือนละ 7,500 หยวน (37,500 บาท) สําหรับเรียนภาษาจีน แบบระยะสัน
- ค่าเล่าเรียน 1 เดือน – จันทร์ ถึง ศุกร์
- ค่าทีพ
 ัก
- ค่าอาหาร 3 มือ

- ค่าประกันสุขภาพ
 ผ ้า 5 ชุด (สําหรับนักเรียนเรียน 1 เทอมขึน
 ผ ้า (ถุงเท ้า รองเท ้า นักเรียน
- ค่าเสือ
 ไป) รวมบริการซักเสือ
ซักเอง)
- ค่าทํา Residence Permit ทีป
 ระเทศจีน (สําหรับนักเรียนเรียนตัง แต่ 1 เทอมขึน
 ไป)
- ค่ารถรับ – ส่งนักเรียนทีส
 นามบิน (2 ครัง ต่อ ปี )
 งบิน, วีซา่ นักท่องเทีย
 ว, ค่าสมัคร 600 หยวน, ท่องเทีย
 วช่วงสุดสัปดาห์
- ไม่รวม ตัวv เครือ

ั
การเรียนภาษาจีน ระยะสนของน
ักเรียนม ัธยมต่างชาติ
1. นักเรียนสามารถสมัคร และเข ้าเรียนคอร์สภาษาจีน ตามวันทีต
 ้องการ โดยทางโรงเรียนคิด 37,500 บาท/เดือน
(7,500 หยวน/เดือน) ซึง รวมค่าใช ้จ่าย ดังนี;
a. เรียนภาษาจีน จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 21:00 น.
b. อาหาร 3 มือ
 รวมอาหารว่าง ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ + เสาร์-อาทิตย์ (รวมอาหารตลอด 7 วัน/สัปดาห์)
c. ทีพ
 ักนักเรียน 2 คน/ห ้อง พร ้อมแอร์ปรับอากาศ + ห ้องนํ าภายในห ้องพัก (รวมค่านํ า ค่าไฟฟ้ าแล ้ว)
 -กางเกง (กางเกงใน + ถุงเท ้า ต ้องซักเอง)
d. ซัก-รีด เสือ
i. นักเรียนต่างชาติแต่งลําลองชุดตามสบาย ไม่ต ้องสวมชุดนักเรียน
 เด็กชาย - ชัน
 เด็กหญิง พักกับนักเรียนมัธยมต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวจีน)
2. หอพักแยกชัน
3. การเรียนภาษาจีน ทางโรงเรียนจัดเรียนเป็ นกลุม
่ เล็ก เฉพาะนักเรียนมัธยมต่างชาติทเี ข ้าเรียนเท่านัน
 (ไม่ได ้เรียน
 เรียน
ภาษาจีนร่วมกับนักเรียนจีน) โดยอาจารย์จะสอนภาษาจีนเป็ นรายบุคคลในชัน
4. ระหว่างวัน โรงเรียนจะจัดให ้เข ้าร่วมกิจกรรมกลางแจ ้ง – พละศึกษา, หรือ เรียนดนตรี ร่วมกับนักเรียนจีน เพือ
 จะได ้
ฝึ กฝนภาษาจีนอย่างเป็ นธรรมชาติ
5. ช่วงคําก่อนนอน (ช่วงเวลา 19:30 – 21:00 น.) เป็ นการทบทวนบทเรียน ติว และทําการบ ้าน
6. มี ฟรีไวไฟ ให ้ใช ้ทุกห ้อง
 ของในห ้งสรรพสินค ้าได ้ โดยต ้องแจ ้งครูปกครองทุกครัง
7. ช่วงเสาร์ – อาทิตย์ นักเรียนสามารถเข ้าไปจับจ่าย ซือ
และต ้องกลับโรงเรียนให ้ตรงตามเวลาทีก
 ําหนด
ค่าเรียนข ้างต ้น ไม่รวม
 เจิน
• ค่าตัvวเครือ
 งบิน กรุงเทพ-เสิน
 -กรุงเทพ (ราคาตัวv ประมาณ 10,000 บาท)
• ค่าธรรมเนียมวิซา่ จีน 1,000 บาท
• ค่าโทรศัพท์, ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยูท
่ โี รงเรียน
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ตารางเรียนรายว ัน
石岩公学国际部作息时间表
石岩公学国际部作息时间表

Time Table for International Students
起床、洗漱 (Get up and Wash ): 7:10
早餐 (Breakfast): 7:30---7:50
第一节 (Period 1): 8:00---8:45
第二节 (Period 2 ): 8:55---9:40
课间操 (Break): 9:45---10:00
第三节 (Period 3): 10:00---10:45
第四节 (Period 4): 10:55---11:40
午餐 (Lunch Time): 11:45---12:20
} พักผ่อน หลังอาหารกลางวัน
午休 (Nap and Rest): 12:20---14:05 }
起床 (Get up): 14:05
第五节 (Period 5): 14:30---15:10
眼保健操 (Eye Exercise): 15:10---15:15
第六节 (Period 6): 15:20---16:00
第七节 (Period 7): 16:10---16:50
活动课 (Extra curricular Activities):
晚餐 (Dinner Time):
第八节 (Period 8):
第九节 (Period 9):

17:00---17:45

17:45---18:15
19:30---20:10 } ทําการบ ้าน ติวพิเศษ
20:20---21:00 } ทําการบ ้าน ติวพิเศษ

夜宵(Snack): 21:50---22:05
熄灯(Go to Bed): 22:30
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