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หวัข้อสมัมนา :  สุขภาพกาย สขุภาพใจและความเขา้ใจพฒันาของลูกวยัอนุบาล 
  (การสมัมนาภาคภาษาไทย ส าหรบัผูป้กครองชาวไทย) 
วนั :   วนัศุกรท์ี ่27 มนีาคม 2558 
เวลา :   08.30 – 11.00 
สถานที ่:  โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยา (ตกึอนุบาล) 
เจา้ภาพจดังาน : โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยา และโรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา  
  เราไดจ้ดัเตรยีมเจา้หน้าทีไ่วส้ าหรบัดแูลบุตรหลานวยั 2-5 ปีของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
ส ารองทีน่ัง่ : การสมัมนาน้ีส าหรบัพ่อแมผู่ป้กครองทุกท่านทีส่นใจ เพยีงการลงทะเบยีนล่วงหน้าเพื่อเขา้รว่มไดโ้ดยไม่เสยี

ค่าใชจ้่าย  
  
 การสมัมนาครัง้นี้จดัโดยองคก์รยกัษ์ระดบัแนวหน้าทางการศกึษาและสขุภาพส าหรบัเดก็ ซึง่ไดแ้ก่โรงเรยีนนานาชาตริี
เจน้ท ์พทัยา และโรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 
 
 จุดประสงคเ์พื่อใหผู้ป้กครองเขา้ใจพฒันาการและการเจรญิเตบิโตของลกูน้อยตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 5 ปี ในฐานพ่อแม่ 
บางครัง้กเ็ป็นการยากทีจ่ะเขา้ใจและตามทนัในกา้วของการเปลีย่นแปลงของลกูน้อย พ่อแมทุ่กคนย่อมอยากทีจ่ะเป็นพ่อแมท่ีด่ี
ของลกู เพื่อใหล้กูเจรญิเตบิโตอย่างแขง็แรงสมบรูณ์ ใหไ้ดร้บัโอกาสทีด่ทีีส่ดุในทางการศกึษา มคีวามกา้วหน้าและประสบ
ความส าเรจ็ ดงันัน้เราจงึขอใชโ้อกาสนี้เพื่อน าเสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษากุมารแพทยเ์พื่อชว่ยแนะน าและตอบค าถาม ไขขอ้
ขอ้งใจใหก้บัคุณพ่อคุณแม่เกีย่วกบัการเสรมิสรา้งความรูแ้ละวธิกีารในการส่งเสรมิพฒันาการของลกูน้อยในวยัอนุบาล  
 

 สภาวะแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเรียนรูข้องเดก็ 
โดยคุณแคเรน วอลตัน้ (หวัหน้าฝา่ยอนุบาลและประถมตน้โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยา) 

 การเสริมสรา้งความฉลาดรอบด้านทัง้ในห้องเรียนและท่ีบา้น 
โดยนายแพทยณ์ฐัพล พพิฒัฐาดร (แพทยเ์ฉพาะทางสาขา จติเวชศาสตรเ์ดก็และวยัรุ่น ศนูยก์มุารเวช โรงพยาบาล
กรุงเทพพทัยา) 

 ความคาดหวงัของนักเรียนไทยในโรงเรียนนานาชาติ 
โดยคุณอญัญานชิ โคชเซทท ์(หวัหน้าศนูยก์ารเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมไทยประจ าโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์
พทัยา) 

 เลือกอาหารถกูหลกั ลูกรกัไมอ้่วน 
โดยคุณวสิสตุา กฤตยิานธิ ิ(นกัโภชนาการอาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา) 

 ความส าคญัดนตรีกบัพฒันาการในวยัอนุบาล   
  โดยคุณมาเรยี เกสเคลล (ครผููช้ านาญการดา้นดนตร)ี 
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 ปัญหาพฤติกรรมและพฒันาการท่ีควรสงัเกตอาการและการเฝ้าระวงั 
โดยนายแพทยณ์ฐัพล พพิฒัฐาดร (แพทยเ์ฉพาะทางสาขา จติเวชศาสตรเ์ดก็และวยัรุ่น ศนูยก์มุารเวช โรงพยาบาล
กรุงเทพพทัยา) 

 
 ทัง้นี้ ทางโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยาไดจ้ดัเตรยีมครผููด้แูลและพืน้ทีส่ าหรบัเดก็ๆ ใชท้ ากจิกรรมระหว่างรอ
ผูป้กครองผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส าหรบัท่านผูป้กครองทีส่ ารองทีน่ัง่ล่วงหน้าโดยไม่มคี่าใชจ้่ายอกีดว้ย ท่านสามารถส ารองทีน่ัง่โดย
การแจง้ชื่อพรอ้มเบอรต์ดิต่อไดท้ี ่คุณอสัมา ฟารกู ีหมายเลขโทรศพัท์ 038-418777 ต่อ 100 หรอื asma.farooqui@regents-
pattaya.co.th 
 

การสมัมนาจดัขึน้ ณ หอ้ง 209 - 210 บรเิวณชัน้ 2 ตกึอนุบาล 

ก าหนดการ  

08.30 น.  ลงทะเบยีน ของว่าง ชา-กาแฟ  

09.00 น.  ประธานนกัเรยีนชาย-หญงิกล่าวตอ้นรบัผูม้ารว่มงาน  

09.05 น.  คุณคาเรน วอลตัน้เริม่สมันนาในหวัขอ้ “สภาวะแวดลอ้มต่อการเรยีนรูข้องเดก็”  

09.15  น.  “การเสรมิสรา้งความฉลาดรอบดา้นทัง้ในหอ้งเรยีนและทีบ่า้น” โดยนายแพทยณ์ฐัพล พพิฒัฐาดร  

09.35 น.  “ความคาดหวงัของนกัเรยีนไทยในโรงเรยีนนานาชาต”ิ โดยคุณอญัญานิช โคชเซทท ์

09.55 น.  “เลอืกอาหารถูกหลกั ลกูรกัไม่อว้น” โดยคุณวสิสตุา กฤตยิานธิ ิ 

10.15 น.  “ความส าคญัดนตรกีบัพฒันาการในวยัอนุบาล” โดยคุณมาเรยี เกสเคลล  

10.25 น.  “ปญัหาพฤตกิรรมและพฒันาการทีค่วรสงัเกตอาการและการเฝ้าระวงั” โดยนายแพทยณ์ฐัพล พพิฒัฐาดร  

10.45 น.  Q&A  

11.00 น.  สิน้สดุการสมัมนา  
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Title: Understanding How Children Develop: A conference in Thai for Thai parents  

Date: Friday 27 March 

Time: 08:30 to 11:00 

Venue: Regents International School Pattaya (Early Years Building) 

Joint hosts: Regents International School Pattaya and Bangkok Hospital Pattaya 

Supervised crèche available for children aged 2 – 5 

Booking: The conference is open to all interested parents. Entry is free of charge but please register in 

advance (see details below) 

 
This workshop is being offered jointly by experts from two leading organisations devoted to children’s 
education and health: Regents International School Pattaya and Bangkok Hospital Pattaya. 
 
The rate at which children develop and mature between birth and five years old is remarkable and, as 
parents, it is sometimes difficult to keep up with the pace of change. Every parent wants the best for their 
child: to grow up fit and healthy, to have the best chance to excel academically and become an outstanding 
learner, and ultimately to be successful. In this series of short presentations, experts from both the school 
and hospital will present to parents in Thai on the following topics, with an opportunity for questions and 
answers. 
 

 Child-initiated Learning in Indoor and Outdoor Environments  
Karyn Walton (Head of Early Years & Key Stage 1) 

 Multiple Intelligences in the Classroom and at Home 
Dr Natthapon Pipatthadorn (Pediatric Psychiatrist) 

 What to expect if you are a Thai student at an International school  
Khun Anyanist Gossett (Head of Thai Language & Culture) 

 Preventing Childhood Obesity with Diet – Tips for Parents 
Khun Wissuta Kritiyanithi (Dietician) 

 The Importance of Music to Early Years Children 
Maria Gaskell (Specialist Music Teacher) 

 Childhood illness – symptoms to look for 
Dr Natthapon Pipatthadorn (Pediatric Psychiatrist) 

 
To book a place on the conference, contact Asma Farooqui on <insert contact details>, giving your name, 
contact information, and whether you will need space for your child(ren) in the crèche. 
 


