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It has been yet another memorable year for us at Regents with many examples of how we transform 
learning beyond a simply traditional education. There have been so many opportunities for our 
students to be involved with music, sports, outdoor activities and community projects, whilst at 
the same time achieving excellent academic results, with our most recent graduates off to top 
universities around the world. 

However, we have even bigger plans for next year to further develop our engaging learning 
environments to ensure your children love coming to school. As well as our collaborations with 
Juilliard and MIT, recruitment of the best teachers, personlised learning and developing our 
childrens skills to thrive in a changing world, we are also committed to continue investment in our 
facilities. The development programme this summer will be the  biggest yet!

As parents you want the best for your child. So do we.

Development Plans 2018/19

ปีน้ีเป็นอีกหน่ึงปีที่น่าจดจำาสำาหรับพวกเราชาวรีเจ้นท์ทุกคน ด้วยวิธีที่หลากหลายของเรา เราได้มอบการเรียน
ร้้ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาแบบดัง้เดิม และยังได้มอบโอกาสมากมายเพื่อให้นักเรียนของเราได้มีส่วนร่วม
ในด้าน ดนตรี กีฬา กิจกรรมภายนอกห้องเรียน และโครงการช่วยเหลือสังคม โดยในเวลาเดียวกัน นักเรียน
ของเราก็สามารถประสบความสำาเร็จทางด้านวิชาการได้เช่นเดียวกัน  ขณะน้ีนักเรียนที่เพิ่งจบการศึกษาจาก
โรงเรียนของเรา อย่้ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน้นำาหลายแห่งของโลก
    
อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็ได้วางแผนต่างๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนร้้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อต้อนรับ
ภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษาหน้าน้ี เพื่อเป็นการรับรองว่าบุตรหลานของท่าน จะรักการมาโรงเรียนในทุกๆวัน 
เราจึงได้ร่วมมือกับสถาบันศิลปะการแสดง Juilliard และมหาวิทยาลัย MIT โดยมีการคัดเลือกคร้ผ้้สอนที่ดี
ที่สุด เพื่อมอบการศึกษาแบบเฉพาะตัวสำาหรับนักเรียน และช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักเรียนในการ
ใช้ชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง เรามีความมุ่งมัน่มาก ที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่ง
ขึ้นต่อไป โดยแผนการพัฒนาโรงเรียนของเราในช่วงปิดเทอมใหญ่น้ี จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่เรา
เคยมีมาก่อนด้วย!

เราทราบดีว่าท่านต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบุตรหลานของท่าน เราก็เช่นกัน







Workshop venue and soft play area in Early 
Primary

Refurbishment of all Primary classrooms

Development of a STEAM Makerspace in 
Primary school 

Opening Junior Boys Boarding and 
refurbishmnet of the Boarding facilities

Full refurbishment of the Secondary 
canteen 

Redesign of the Secondary Library to create 
a Learning Hub

Relocation of the Secondary Drama studios, 
out of the Early Primary building

Relocation of the Secondary Art classrooms 
and expansion of the Design and 
Technology space

A new fitness suite

IT network and infrastructure upgrade 
across the whole school

Key Development Projects for 2018/19:

เปิดสถานที่จัดอบรมเวิร์คช็อปและพื้นที่เล่นแบบน่ิม 
สำาหรับโรงเรียนอนุบาล

ปรับปรุงและตกแต่งห้องเรียนฝ่ายประถมใหม่ทุกห้อง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ Maker Space สำาหรับการเรียน
หลักส้ตร STEAM ในโรงเรียนประถม

เปิดหอพักชายนักเรียนชัน้ประถม และปรับปรุงสิ่ง
อำานวยความสะดวกในหอพักนักเรียนประจำา

ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนมัธยม

ออกแบบห้องสมุดโรงเรียนมัธยม เพื่อเปิดศ้นย์การ
เรียนร้้ใหม่

ย้ายพื้นที่การเรียนละครของนักเรียนมัธยมออกจาก
ตึกอนุบาล

ย้ายห้องเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนมัธยม เพื่อ
เป็นการขยายพื้นที่การเรียนการสอนสำาหรับแผนก
เทคโนโลยีการออกแบบ

เปิดห้องออกกำาลังกายใหม่

อัพเกรดระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
ทัว่ทัง้โรงเรียน



One of our most exciting projects this summer is the development 
of a Maker Space in the Primary school and a Learning Hub in 
Secondary. As a Nord Anglia school we are collaborating with 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), world leaders in 
the development of interdisciplinary learning through STEAM 
subjects (Science, Technology, Engineering, Art and Maths). 
These new spaces are designed to provide our students with all 
the resources they need for Project Based Learning, developing 
the skills needed to invent the future they will inherit.

What are Maker Spaces? Imagine an combination of art,  design 
and technology, an IT suite and a science lab and you are not 
far off. They function as centers for peer learning and knowledge 
sharing, they can accommodate workshops, presentations, 
and lectures that might facilitate imagining, creating, playing, 
tinkering and building. 

Maker Spaces are designed to be disruptive and playful. Project 
Based Learning includes defining a problem, researching 
and creating a solution,  building a prototype, iterating for 
improvement and implementing the solution. To do this 
students need a safe, creative workspace for their exploration 
and tools and materials to help them in the process.



STEAM Learning 
Spaces

September 2018

หน่ึงในแผนการพัฒนาโรงเรียนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงปิดเทอมฤด้ร้อน
น้ี คือการพัฒนาพื้นที่การเรียนร้้ของนักเรียนเรียกว่า Maker Space 
ของโรงเรียนประถม และศ้นย์การเรียนร้้ หรือ Learning Hub ของ
โรงเรียนมัธยม ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนในเครือนอร์ดแองเกลีย เรา
ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชัน้นำาของโลกในด้านการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบควบค่้วิชา ผ่านหลักส้ตร STEAM (วิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์) พื้นที่เรียนร้้ใหม่น้ี ถ้ก
ออกแบบให้นักเรียนของเรามีทรัพยากรทัง้หมดที่นักเรียนต้องการเพื่อ
นำาไปใช้สำาหรับพื้นฐานการเรียนร้้โครงการ (Project Based Learning) 
รวมถึง การพัฒนาทักษะที่จำาเป็นเพื่อใช้ในการคิดค้นในอนาคตต่อไป

และ Maker Space คืออะไร? ลองนึกถึงพื้นที่ๆหน่ึง ที่สามารถใช้ได้
สำาหรับการเรียนทัง้วิชาศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
และวิทยาศาสตร์ ได้ โดยพื้นที่น้ีมีจุดประสงค์ให้เป็นพื้นที่ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนร้้พร้อมกับเพื่อนๆและแบ่งปันความร้้กับเพื่อน
ได้ โดยการสัมมนาเชิงปฎิบัติ (workshop), การนำาเสนอผลงาน 
(presentation) และ จดบันทึก (lectures) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การเล่น การซ่อมแซม และการสร้าง
สิ่งของต่างๆ
เราได้ออกแบบพื้นที่ Maker Space น้ี ให้เป็นที่ๆเด็กๆสามารถ
สนุกสนานไปกับการลองทำาสิ่งหลากหลายอย่างได้ เพราะทุกครัง้ที่
นักเรียนได้เรียนร้้ผ่านการทำาโครงงาน (Project Based Learning) 
เขาจะต้องระบุปัญหา ทำาการค้นคว้า แก้ปัญหา สร้างต้นแบบ ค้นหาวิธี
การปรับปรุง และลงมือทำาการเปลี่ยนแปลงต้นแบบ นักเรียนเราจึงต้อง
มีพื้นที่ๆปลอดภัย รวมถึงทรัพยากรและอุปกรณ์ให้ใช้อย่างพอเพียง 
เพื่อให้เขาสามารถประสบความสำาเร็จในโครงการของเขาได้



Our boarding students are an integral part of our welcoming 
community. We provide students with a feel of home as well as 
the opportunities to excel academically with the additional study 
time and professional support from teachers. Over the summer 
our Boarding facilities will be refurbished, including preparation 
for the opening of a new wing for our Junior boys boarders.

Boarding
August 2018 

โรงเรียนรีเจ้นท์มอบความอบอุ่นเสมือนบ้านกับนักเรียน
ประจำาของเราเพราะนักเรียนประจำาล้วนมีความสำาคัญและ
เป็นส่วนของครอบครัวเรา  เพื่อให้นักเรียนประจำาร้้สึก
เหมือนกับว่าหอพักนักเรียนนัน้เสมือนบ้านของตัวเอง และ
ยังมอบโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของเขา ด้วยการเพิ่ม
ชัว่โมงติวหนังสือกับคร้ผ้้สอนขึ้นมาอีก ในช่วงปิดภาคเรียน
ฤด้ร้อนน้ี ทางโรงเรียนจะปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวก
ในหอพักนักเรียนประจำา และจะเริ่มเตรียมเปิดหอพักชาย
นักเรียนชัน้ประถมใหม่



We’ve listened to the feedback from our students, parents and staff 
and are delighted to show you some of the early visuals for the huge 
makeover of our Secondary canteen. It is going to be transformed into 
a very modern, welcoming and relaxing space to enjoy lunch time 
with friends. It will also provide a lovely dining Hall for our boarders to 
enjoy breakfast, lunch dinner and themed evenings.

โรงเรียนฯรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผ้้ปกครอง และพนักงานของเรา 
และมีความยินดีที่จะแบ่งปันร้ปภาพจำาลองของโรงอาหารมัธยมที่จะได้ทำาการ
ปรับปรุงใหม่ในช่วงปิดภาคเรียนน้ี เพื่อให้มีความทันสมัยและบรรยากาศน่า
นัง่เล่นมากยิ่งขึ้น และยังเป็นโรงอาหารที่นักเรียนประจำาของเราสามารถมารับ
ประทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

Secondary 
Dining Hall

August 2018 



Learning through play is central to our approach for our youngest students. 
Exploring, experimenting, discovering all help our children learn to think creatively 
and to develop intellectual, social, language and emotional skills. They deserve 
inspiring spaces for both indoors and outdoors activities. We will be turning the 
drama studios into a workshop space and an exciting soft play area. We know 
this was an area where our parents asked for improvements in our survey. This 
improvement to our engaging learning environments will ensure that your child 
will love coming to school.

Early Primary
Workshop Spring 2019
Soft Play August 2018

การเรียนร้้ผ่านการเล่น เป็นศ้นย์กลางของการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับอนุบาลที่โรงเรียนรีเจ้นท์ ทัง้การสำารวจ 
การทดลอง และการค้นคว้า นัน้สามารถช่วยให้เด็กๆเรียนร้้การใช้ความคิดสร้างสรรค์และช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน
ปัญญา ด้านสังคม ด้านภาษา และด้านจิตใจ ทางโรงเรียนต้องการให้เด็กๆมีพื้นที่ในการทำากิจกรรมทัง้ภายในและกลาง
แจ้ง เราจึงได้วางแผนที่จะเปิดสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และพื้นที่เล่นผิวสัมผัสแบบน่ิม มาแทนที่ห้องเรียนวิชาการ
แสดงของนักเรียนมัธยม เน่ืองจากผลการสำารวจความพึงพอใจของผ้้ปกครอง บ่งบอกให้เราทราบว่าพื้นที่น้ีเป็นหน่ึงในสิ่ง
ที่ผ้้ปกครองประสงค์ให้เราทำาการปรับปรุง เราจึงหวังว่าการปรับปรุงเหล่าน้ีจะช่วยรับรองว่าบุตรหลานของท่าน จะรักการ
มาโรงเรียนในทุกๆวัน



There are planned improvement to our Sports Hall facilities with 
a new fitness suite for our students and staff. We will also see if we 
can make this available to our parents.

Sports Hall
August 2018 

โรงเรียนจะทำาการปรับปรุงศ้นย์กีฬา ด้วยการเปิดห้องออกกำาลังกายใหม่
สำาหรับนักเรียนและพนักงานของโรงเรียน และหวังว่าจะสามารถเปิดให้
ผ้้ปกครองใช้บริการด้วยเช่นกัน 



Be Ambitious


