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1. TSIS implements a comprehensive a curriculum adopted and adapted from that of Singapore 

Ministry of Education to provide a strong foundation for students in the primary school, with 

emphasis on English Language, Chinese language, Mathematics and Science. Thai Language is 

included in accordance to the requirements of the Ministry of Education, Thailand. At the end of 

Primary 6, our students will be sitting for the International Primary School Leaving Examination 

(iPSLE). The school has been an approved center for iPSLE since the start of this academic year, 

2015/2016. 
 

2. In 2016/2017, we are beginning to launch our secondary school using the curriculum based on the 

Cambridge International Examination (CIE). At the end of Secondary Year 2, our students will take 

the Check-Point Test administered by the CIE. When our students are in Secondary Year 3 and Year 

4, they will be preparing to sit for the International General Certificate of Education (IGCSE). 
 

3. TSIS invites applicants for the full and half scholarships. Please refer to the Terms and Conditions 

below under 4 below: 
 

4. Terms and Conditions for the TSIS Scholarships: 

 

4.01 The scholarships are open to students who have completed Primary 6 education at 

 standards similar to that of the primary 6 standard of that of Singapore schools by 

 July/August 2018. Applicants will have to submit the school results and will be 

 prepared to sit for assessments set by TSIS.  There will be a maximum of 10 awards 

 per year to successful applicants based on the results and the interview. 

 

4.02 Full-Scholarship Awards of 100 % of the tuition fee 

 

4.03 Half-Scholarship Awards of 50 % of the tuition fee  

 

4.04 The short – listed applicants will have to attend an interview with a school selection panel. 

4.05 The scholarship covers only the tuition fee. All other fees are payable as per normal with 

 other students. 

 

4.06 The award of the Scholarship is for a period of 4 years leading to IGCSE, however, at the 

 end of each academic year of Secondary Year 1 and Year 2, the awardee must produce 

 creditable results, to the expectations of the school, scoring an average score of 85% in 

 English, Math, Science and 3 subjects from the following - Geography, History, English 

 Literature or Chinese. Those who get the half-scholarship must get an average score of 80% 

 in 6 subjects, as mentioned above. 
 



2 
 

4.07  If the awardee’s performances in the final exam of the third term examination of Secondary 

 Year 1or 2 do not meet the expectations mentioned under points 4.4 above, the school 

 reserves the right to terminate the award of the scholarship in the subsequent year. However 

 in the next academic year, if the awardee’s performance at the 3rd term examination meets 

 an average score of 85% and 80% in 6 subjects, the awardee will get back the scholarship, 

 similar to the previous year.    

 

4.08 At the end of Secondary Year 3 examination,  the awardees of the full or half-scholarship 

 must get 80% or 75% respectively in 6 IGCSE Examination subjects, including EL, 

 Mathematics and one Science subject. 

 

4.09 The scholarship holders should show exemplary behavior. Any misbehavior which could 

 tarnish the good name of the school may result in the termination of the scholarship. 

 

4.10 The school shall have the final authority over the interpretation of the terms and conditions 

 of the scholarship, and will not entertain any queries pertaining to the approach used in     

 awarding the scholarships. 

 

4.11 The school reserves the right to review the terms and conditions of the award and the   

 decision made is final.  This scholarship is not convertible to cash and not transferrable to 

 another party. 

 

4.12 For more information please contact: Ms. Shirley - School Admission Office at                               

 02-710 – 5900 or  092-251-3991. 

 

5 Please complete the Application Form for TSIS scholarship by 24th April 2018. 

You could get the form at the school office or download from the school website: www.tsis.ac.th 

Kindly submit with the following documents: 1) 2 pictures (size 1 inch);  

2) National ID / passport     3) Latest report card and school certificate. 

 

6 The qualifying examination for the scholarship will be held on 5thMay 2018 from 8:30 to 16:00 hrs.  

 

7 Candidates are to sit for English Language, Mathematics, Science and Chinese Language.  

 

8 The application fee per candidate is 2500 Baht, with lunch  provided. 

 

9 Shortlisted candidates will be notified through email. Their names are also published in the School 

Bulletin Board by 25th May 2018. 

 

10 Short listed candidates will be interviewed on 28th May 2018. 

 

11 Successful candidates will be notified by 31st May 2018. 

 

12 Successful candidates have 6 days to report to school to pay for miscellaneous fees from 1st June  – 

8th  June 2018. 

 

13 For 4 years of secondary scholarship, each scholar will receive a total of nearly 1.3 million baht. 

Each year the scholar will pay about 50,000 baht miscellaneous fees. 

14 For those receiving half-scholarship, each will receive about 680,000 baht for 4 years. Each year 

the scholar will pay about 200,000 baht as miscellaneous and half of the tuition fees. 

http://www.tsis.ac.th/
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Document Number : 

16 - 40  - 500 - 004 
การสอบชิงทุนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 

โรงเรียนนานาชาตไิทย – สิงคโปร์ 

วนั/เดือน/ปี :  26 กมุภาพนัธ์ 2561 

จ านวนหนา้ :   2 
 

1. โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์  เป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีด าเนินการเรียน  การสอน    โดยใชห้ลกัสูตรท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์, มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ และไดรั้บอนุญาตการจดัตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทย, ทั้งน้ีก็เพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บคุณภาพการศึกษาท่ีดีท่ีสุดจากหลกัสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก ดว้ยการเรียนท่ี
เขม้ขน้ทั้ง คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนจะเขา้
สอบวดัระดบั International Primary School  Leaving Examination (iPSLE -ไอ พี เอส แอล อี) โดยขอ้สอบ และ
การตรวจขอ้สอบจะไดรั้บการควบคุมจากหน่วยงานท่ีดูแลดา้นการสอบและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์     
ซ่ึงโรงเรียนไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นศูนยส์อบไอ พี เอส แอล อี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2015/2016 
 

2. ในปีการศึกษา 2016/2017 โรงเรียนไดเ้ปิดการเรียน การสอน ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการใชห้ลกัสูตรจากมหาวทิยาลยั  
เคมบริดจ ์ ประเทศองักฤษ (เคมบริดจ ์อินเตอร์ชัน่แนล เอก็แซมมิเนชัน่ – ซี ไอ อี)  โดยนกัเรียนของโรงเรียนจะมีการสอบเพื่อวดั
ระดบัความสามารถทางวชิาการเม่ือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เคมบริดจเ์ซ็คพอ้ยท ์ (Cambridge Check-Point Test) เพี่อเป็น
ขอ้มูลใหผู้ป้กครองและนกัเรียนเลือกเรียนเอกตามความสามารถ, ความสนใจของนกัเรียน  เม่ือถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 
นกัเรียนจะเตรียมตวัเพื่อการสอบวฒิุบตัร International General Certificate of Education (IGCSE) 

 
3. โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์ ขอเชิญชวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขา้สอบชิงทุนจ านวน 10 ทุน เพือ่เข้าเรียนต่อใน

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 เดอืนสิงหาคม 2561 ในปีการศึกษา  2018/2019 ทีโ่รงเรียนนานาชาตไิทย – สิงคโปร์   ถนนศรีนครินทร์  
 

4. รายละเอียด และเง่ือนไข ของทุนการศึกษา 
4.1 ทุนการศึกษาน้ีเปิดโอกาสใหก้บันกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 10 ทุนการศึกษา  ทั้งน้ีข้ึนอยู่
 กบัผลการสอบ และผลการสมัภาษณ์   
4.2 ทุนการศึกษา 100%  ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5 ทุน 
4.3 ทุนการศึกษา    50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5 ทุน 
4.4 นกัเรียนท่ีสอบผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 85% ใน 4 รายวชิา ภาษาองักฤษ   คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และภาษาจีน จะไดรั้บ

ทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.5 นกัเรียนท่ีสอบผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 80% ใน 4 รายวชิา ภาษาองักฤษ   คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และภาษาจีน จะไดรั้บ

ทุนการศึกษา 50 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.6   นกัเรียนท่ีผา่นตามเกณฑเ์ฉล่ียการสอบท่ีก าหนดไว ้ จะไดรั้บการสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการของโรงเรียน 
4.7        ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนท่ีมอบใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตอ้งช าระตามปกติ 
4.8  ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนระยะยาวจ านวน 4 ปี เพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่การสอบไอจีซีเอสอี จากมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์

 อยา่งไรก็ดี นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษาตอ้งรักษาระดบัผลการเรียนใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนดไวด้งัน้ี 
  

http://www.tsis.ac.th/
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 ในปลายปีการศึกษาของมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 จะตอ้งท าคะแนนเฉล่ียในการสอบปลายภาคให้ได ้ 85% ใน 3 รายวชิา ประกอบดว้ย วชิาภาษาองักฤษ, คณิตศาสตร์, 
 วทิยาศาสตร์  และ อีก  3 วชิา จาก 4 รายวชิาดงัน้ี – ภูมิศาสตร์,ประวติัศาสตร์, วรรณคดี หรือ ภาษาจีน  ส่วนนกัเรียนท่ี
 ไดรั้บทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะตอ้งท าคะแนนเฉล่ียใหไ้ด ้ 80%  ใน 6 รายวชิาขา้งตน้ 

4.9  ในการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 หากนกัเรียนทุนไม่สามารถรักษาระดบัคะแนนในการสอบปลายภาคของภาค
 การศึกษาท่ี   3   ไดต้ามท่ีระบุในขอ้  4.8   ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกทุนการศึกษาดงักล่าว  อยา่งไรก็ตาม
 นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนท่ีถูกยกเลิกทุน ก็สามารถกลบัมาไดรั้บทุนการศึกษาตามเดิมในปีถดัไป  หากผลการสอบปลายภาค
 ของภาคการศึกษาท่ี 3   นกัเรียนสามารถท าคะแนนสอบได ้85%  และ 80% ของ 6 รายวชิา   ดงันั้นนกัเรียนท่ีไดรั้บ
 ทุนการศึกษาตอ้งรักษาระดบัผลการเรียน   ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้

4.10  ในการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาท่ี   3  ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 100 % ของ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะตอ้งท าคะแนนเฉล่ียใหไ้ด ้80%    ส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 50% ของค่าธรรมเนียม
 การศึกษา  จะตอ้งท าคะแนนเฉล่ียใหไ้ด ้ 75%  ใน 6 รายวชิาของการสอบไอจีซีเอสอี ซ่ึงรวมถึง วชิาภาษาองักฤษ, 
 คณิตศาสตร์ และ 1 สาขาวชิาของวชิาวทิยาศาสตร์    

4.11  นกัเรียนทุนตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติท่ีดี และเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนคนอ่ืน ๆ     หากนกัเรียนทุนมีพฤติกรรมท่ีไม่
 เหมาะสม น าพาถึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน  โรงเรียนอาจพิจารณายกเลิกทุนการศึกษาได ้

4.12  การตดัสินและการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนถือเป็นท่ีส้ินสุดไม่มีการพิจารณาค าร้องใดใดทั้งส้ิน 
 ทั้งน้ีโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการมอบทุนการศึกษา           การตดัสินของโรงเรียน 
 ถือเป็นท่ีส้ินสุด       ทุนการศึกษาน้ีไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถมอบต่อใหผู้อ่ื้น 

4.13  ขอ้มูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ คุณเชอร์ร่ี  02-710-5900-1   หรือ   092-251-3991 
 

5. ท่านสามารถรับใบสมคัรไดท่ี้ฝ่ายธุรการโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์  หรือดาวน์โหลดใบสมคัรไดจ้ากเวบ็ไซดข์องโรงเรียน  
www.tsis.ac.th   และส่งใบสมคัรภายในวนัที ่24 เมษายน 2561 พร้อมเอกสารดงัต่อไปน้ี    
1)   ภาพถ่ายขนาด  1 น้ิว 2 ใบ 
2)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน หรือพาสปอต หากเป็นนกัเรียนต่างชาติ 
3)   ส าเนาผลการเรียนเทอมล่าสุดของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 

6. ก าหนดการสอบชิงทุนการศึกษาในวนัเสาร์ที ่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. 
7. ผูเ้ขา้สอบชิงทุนการศึกษาจะสอบ 4 วชิา คอื ภาษาองักฤษ  คณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และ ภาษาจนี 
8. ค่าสมคัรสอบ  2,500  บาท  (พร้อมอาหารกลางวนั) 
9. ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางอีเมล ์ และบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน  ภายในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 
10. ผูเ้ขา้สอบท่ีผา่นการสอบขอ้เขียน  จะเขา้สอบสัมภาษณ์ในวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 
11. ประกาศช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาในวนัที ่31  พฤษภาคม  2561 
12. ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษารายงานตวักบัโรงเรียน  พร้อมช าระค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในวนัท่ี 1 – 8  มิถนุายน 2561 
13. ลกัษณะทุนเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเน่ือง  4  ปี ในระดบัมธัยมศึกษา   
14. ส าหรับนักเรียนทีไ่ด้รับทุน 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท  และนกัเรียนจะช าระ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ประมาณปีการศึกษาละ 50,000 บาท 
ส าหรับนักเรียนทีไ่ด้รับทุน  50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 680,000 บาท  และนกัเรียนจะช าระ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ประมาณปีการศึกษาละ 200,000 บาท  ซ่ึงรวมค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกคร่ึงหน่ึงท่ีนกัเรียนจะช าระ 
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Document Number : 

17 - 40 - 505 - 001 

Application Form 
for  

TSIS Scholarship  

Date :    

 

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

            

Applicant’s Information 

1. Applicant’s Legal name:  ______________________      ______________________         
                                              First Name        Last Name          

 

2. Birth Certificate Number :     Place of Issue: __________________________________ 

             

 

Passport Number:      Place of Issue: _________________________________            

             

 

      3.   Gender:      Male     Female   

      4.   Date of Birth: ____________________________   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          Last Name          
 

           Father’s contact number   __________________________     E-mail Address: ________________________ 

     10. Mother’s Legal Name:  __________________________      _____________________________________   
                                                           First Name          Last Name          

            Mother’s contact number   _________________________    E-mail Address: ________________________ 

 

I certify that the 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:  _________________________________ 

Affix 

one inch -

size 

Photo 


