
โครงการระยะสัน้ ‘ก้าวสู่อนาคตที่สดใส’

สงกรานต์ปี 2559 ( ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน )



เราเช่ือว่า เรามอบอนาคตที่สดใสให้นักเรียนจ�านวนมากกว่าโรงเรียนนานาชาติอื่นนอกพืน้ที่กรุงเทพฯ

โครงการ ‘ก้าวสู่อนาคตที่สดใส’ เปิดรับสมัครนักเรียนทัง้ชายและหญิงตัง้แต่อายุ 7-14 ปี 
โดยจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (EAL) ในช่วงเช้าและท�ากิจกรรมสันทนาการในช่วงบ่าย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ชีวิตในอนาคต  
เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้น�า การท�างานร่วมกับผู้อื่นและการฝึกฝนให้นักเรียนม ี
ความมัน่ใจและกล้าแสดงออกมากขึน้

ตารางกิจกรรม

เมษายน 2559

วันอาทิตย์
ที่ 3 

วันจันทร์ 
ที่ 4

วันอังคาร
ที่ 5

วันพุธ 
ที่ 6

วัน
พฤหัสบดี 

ที่ 7

วันศุกร์ 
ที่ 8

07.30 รับประทาน
อาหารเช้า

รับประทาน
อาหารเช้า

รับประทาน
อาหารเช้า

รับประทาน
อาหารเช้า

รับประทาน
อาหารเช้า

08.30 ถึง
12.00

เรียนภาษา
อังกฤษ

เรียนภาษา
อังกฤษ

เรียนภาษา
อังกฤษ

เรียนภาษา
อังกฤษ

กิจกรรมน�าเสนอ
ผลงานต่อ 
ผู้ปกครอง

12.00 ถึง
13.00

รับประทาน
อาหาร 
กลางวัน

รับประทาน
อาหาร 
กลางวัน

รับประทาน
อาหาร 
กลางวัน

รับประทาน
อาหาร 
กลางวัน

รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกับ 

ผู้ปกครอง

13.00 +
นักเรียนเดิน

ทางถึง
หอพัก 

กิจกรรม
กีฬา

กิจกรรม
กีฬา

กิจกรรม
กีฬา

กิจกรรม
กีฬา

นักเรียนเดิน
ทางกลับบ้าน

18.00 รับประทาน
อาหารเย็น

รับประทาน
อาหารเย็น

รับประทาน
อาหารเย็น

รับประทาน
อาหารเย็น

รับประทาน
อาหารเย็น

ช่วง 
กลางคืน

กิจกรรม
สันทนาการ

กิจกรรม
สันทนาการ

กิจกรรม
สันทนาการ

กิจกรรม
สันทนาการ

กิจกรรม
สันทนาการ

ส�าหรับนักเรียนทัง้หมด เฉพาะนักเรียนที่เลือกอยู่หอพัก

กรณีที่นักเรียนเลือกอยู่หอพักประจ�า

นักเรียนที่เลือกอยู่หอจะได้พักในหอพักประจ�าภายในบริเวณโรงเรียนโดยแยกชัน้ระหว่างนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง ทางโรงเรียนจะจัดห้องพักไว้ให้ส�าหรับนักเรียน 2 คนต่อ 1 ห้อง ทัง้นีน้ักเรียนทัง้หมดจะ
อยู่ในความดูแลของครูประจ�าหอพักและครูผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

กรณีที่นักเรียนเลือกประเภทไป-กลับ

นักเรียนประเภทไป-กลับจะต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนภายในเวลา 08.30 น. และเดินทางกลับบ้านใน
เวลา 16.30 น. โดยผู้ปกครองสามารถเลือกใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
เพื่ออ�านวยความสะดวกได้



กิจกรรมภาคบังคับของโครงการ

นักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความช� านาญในด้านการสอน 
โดยจะมีครูผู้ช่วยที่สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยอธิบายในกรณีที่
นักเรียนไม่เข้าใจเนือ้หาที่ครูสอน

กิจกรรมที่ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ

ส�าหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย นักเรียนจะต้องเลือกประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

นักเรียนสามารถเลือกท�ากิจกรรมด้านกีฬาที่โรงเรียนเปิดสอน ได้แก่ ว่ายน�า้ ฟุตบอลและบาสเกตบอล 
ซ่ึงจะเน้นในด้านการพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนโดยส่งเสริมการเล่นเป็นทีม ความเป็นผู้น�าและฝึกฝน
ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก

1. กิจกรรมกีฬาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

2. กิจกรรมกีฬากับสถาบันในความร่วมมือของโรงเรียน

ส�าหรับนักเรียนที่เริม่ต้นเล่นกอล์ฟและนักเรียนที่มีพืน้ฐานแล้ว นักเรียนสามารถเลือกเรียนกอล์ฟที่
สยามคันทรี่คลับซ่ึงเป็นสถาบันสอนกอล์ฟที่มีช่ือเสียงได้ โดยมีคุณ Tyrone Renggli ที่สามารถ
สื่อสารได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นผู้ฝึกสอน

I) เรียนกอล์ฟกับสยามคันทรี่คลับ (ส�ำหรับนักเรียนทุกช่วงอำยุ)

นักเรียนจะได้เรียนวิธีการด�าน�า้ที่ถูกต้องทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตร PADI  
โดยใช้สระว่ายน�า้ของโรงเรียน นักเรียนทัง้หมดจะอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ฝึกสอนที่มี 
ความช� านาญสูง

II) เรียนด�าน�้ากับ Mermaids Dive Center (ส�ำหรับนักเรียนที่มีอำยุ 10 ปีขึ้นไป)

ส�าหรับนักเรียนที่เลือกอยู่
หอพัก

ส�าหรับนักเรียนที่เลือก
ประเภทไป-กลับ

EAL + กิจกรรมกีฬาที่โรงเรียน 30,000 บาท 16,750 บาท

EAL + กอล์ฟ 30,000 บาท + 6,750 บาท 16,750 บาท + 6,750 บาท

EAL + ด�าน�า้ 30,000 บาท + 6,500 บาท 16,750 บาท + 6,500 บาท

ค่าธรรมเนียมส�าหรับนักเรียนที่เลือกอยู่หอพักรวมค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพัก 5 คืน, ค่าดูแลนักเรียน
ตลอด 24 ชัว่โมงโดยครูเจ้าของภาษา, ค่าอาหารวันละ 3 มือ้, ค่าบริการซกัเสือ้ผ้า  
และค่ารักษาพยาบาลโดยพยาบาลประจ�าโรงเรียนแล้ว

ค่าธรรมเนียมส�าหรับนักเรียนประเภทไป-กลับรวมค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน,  
ค่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับครูเจ้าของภาษา,ค่าอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน,  
ค่าอาหารกลางวัน และค่ารักษาพยาบาลโดยพยาบาลประจ�าโรงเรียนแล้ว

ส�าหรับนักเรียนที่เลือกอยู่หอพักประจ�าและมีความประสงค์ที่จะใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนในวันเปิดและ
วันปิดโครงการ นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการและแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเพิม่เติมจากค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อคุณอัสมา ฟารูกี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 
อีเมลล์:  Asma.Farooqui@regents-pattaya.co.th    โทร: 038-418777 ต่อ 100

วิธีการสมัคร

ค่าธรรมเนียม

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาเป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมกับ
นอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชัน่ซ่ึงเป็นเครือการศึกษาชัน้น�าในระดับโลก ก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี
นักเรียนทัง้ชาวไทยและต่างชาติในช่วงอายุ 2-18 ปีมากกว่า 1,100 คน โรงเรียนของเราตัง้อยู่ในเขต
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีแคมปัสที่สวยงามร่มรื่นและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทัง้นีน้ักเรียนที่อยู่
หอพักประจ�าในโรงเรียนจะต้องมีอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไป

เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา

mailto:Asma.Farooqui%40regents-pattaya.co.th?subject=


เยี่ยมชมโรงเรียน:
โรงเรียนนำนำชำติรีเจ้นท์ พัทยำ

33/3 หมู่1 ต�ำบลโป่ง อ�ำเภอบำงละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 
+66 (0) 38 418 777

อีเมลล์: 
Asma.Farooqui@regents-pattaya.co.th

เว็บไซต์: 
www.regents-pattaya.co.th

/RegentsInternationalSchoolPattaya
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