
Be Ambitious Be Regents

เรียนการเต้นในสไตล์แบบใหม่
พัฒนาเทคนิคและทักษะการแสดงหลายๆแบบ
เรียนร้้เกี่ยวกับวิธีการเต้นในแบบสร้างสรรค์
ให้เด็กๆได้ไปส่้อีกขัน้ของการเรียนเต้น

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 12 ปี ในการเป็นแขกและคุณคร้รับเชิญในฐานะนักออกแบบ
ท่าเต้นมืออาชีพให้กับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และเป็นคุณคร้สอนในสถาบันการสอนเต้น 
ทัง้ใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศไทย เราจึงไม่อยากให้เด็กๆพลาดโอกาส
ที่แสนพิเศษในครัง้น้ีไป

คุณ Graeme ได้รับการฝึกฝนในการเต้นแนวคลาสสิกและการเต้นแนวร่วมสมัย เขาได้
ทำางานในด้านการสร้างสรรค์หลักส้ตรการเต้นสำาหรับรนักเรียนระดับประถม มัธยมและ
ระดับชัน้อุดมศึกษา และเขายังเป็นนักออกแบบท่าเต้นมืออาชีพที่ออกแบบเพื่อเอาไว้ใช้ใน
การแสดงเวทีต่างๆรวมทัง้ใช้ในการสร้างภาพยนตร์

ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนในเครือ Nord Anglia Education เรามีความหลงใหลในศิลปะ
การแสดง รวมทัง้เรายังได้ทำาการร่วมมือร่วมกับโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียง
โด่งดังระดับโลก Juilliard เพื่อมอบโอกาสและประสบการณ์ที่โดดเด่น คุณ Graeme เป็น
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ส้งและได้ทำางานร่วมกับผ้้เชี่ยวชาญของ Juilliard เพื่อพัฒนาหลัก
ส้ตรศิลปะการแสดงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนัน้น่ีจึงเป็นโอกาสสำาคัญของบุตรหลานของ
ท่านในการเข้าร่วมเป็นหน่ึงในผ้้ที่ได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการเรียนคลาสเต้น
ของเราที่รีเจ้นท์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร

เข้าร่วมคลาสสอนการเต้น Dance Academy กับ 
Graeme Spencer ศิลปินนักเต้นมืออาชีพของเรา 

คุณคร้ Graeme เป็นคร้ที่ที่สุดยอดมากๆ
ค่ะ เขาไม่เพียงแต่จะสอนดีแต่เขายังเรียก
รอยยิม้ให้กับนักเรียนในชัน้เรียนตลอดเวลา 
ดิฉันได้ร้้สึกถึงการพัฒนาทักษะในด้านของ
การเต้นรวมทัง้ความมัน่ใจในตัวเองที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่ได้เรียนเต้นกับเขา

Samantha, อายุ 11 ปี

ใหม่!

โปรแกรมสอนเต้น Regents Dance Academy
      (สำาหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป)

ใหม่ปีน้ี - โปรแกรมสอนเต้น Regents Dance Academy!

 วันที่ 1 - วันที่ 5 กรกฏาคม
15,000 บาท

สอบถามข้อม้ลโดยการ
สแกน QR Code ได้ที่น่ี 

Regents 
Summer School
วันที่ 1 - วันที่ 5 กรกฏาคม 2562



รับส่วนลดพิเศษ 10% ถ้าสมัครและชำาระเงินครบถ้วนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
รับส่วนลด 5% สำาหรับบุตรคนที่ 2 และส่วนลด 10% สำาหรับบุตรคนที่ 3 ขึ้นไป

1 สัปดาห์- 14,000 บาท
2 สัปดาห์ - 26,000 บาท
3 สัปดาห์- 39,000 บาท

1 สัปดาห์- 15,000 บาท
2 สัปดาห์ - 29,000 บาท
3 สัปดาห์- 42,000 บาท

1 สัปดาห์ - 16,000 บาท
2 สัปดาห์ - 32,000 บาท
3 สัปดาห์ - 45,000 บาท

1 สัปดาห ์- 17,000 บาท
2 สัปดาห-์ 34,000 บาท
3 สัปดาห ์- 48,000 บาท

Pandas (อายุ 4-5 ปี)

Elephants (อายุ 6-7 ปี)

Tigers (อายุ 8-9 ปี)

Lions (อายุ 10 ปีขึ้นไป)

ธีมในแต่ละสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 1 - At the Zoo / สัปดาห์ที่ 2 - Fun at the Farm / สัปดาห์ที่ 3 - Ready, Set, Go!
ตัวอย่างทริป: สวนสัตว์ ฟาร์มแกะ และสวนสนุกในร่มที่ Kidzoona
กิจกรรม: เด็กๆจะได้เรียนร้้คำาศัพย์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายรวมทัง้สิ่งต่างรอบๆตัวเรา เราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอน
ภาษาอังกฤษพร้อมกับสอนทักษะการพัฒนากล้ามเน้ือโดยการให้เด็กๆได้ทำากิจกรรมที่ให้พวกเขาได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของ
ร่างกาย เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เราจึงมีการสอนว่ายน้ำารวมทัง้มีกิจกรรมต่างๆให้พวกเขาได้คลายร้อนอย่้ตลอดเวลา 
ดังนัน้เด็กๆจะต้องเตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง: เราขอเชิญให้ท่านมาร่วมสนุกกับเด็กๆที่กิจกรรมปิกนิค การแสดงร้องเพลงและงานวันกีฬาสี

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา
33/3 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

+66 (0)38 418 777

summerschool@regents-pattaya.co.th 

บุตรหลานของท่านพร้อมที่จะเป็น Pandas, Elephants, 
Tigers หรือ Lions หรือยัง? ตลอดทัง้สามสัปดาห์ของ 
Regents Summer School เด็กๆจากหลากหลายสัญชาติจะ
มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมและการผจญภัยต่างๆร่วมกับทีม
คุณคร้ผ้้เชี่ยวชาญของเราที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา 

ติดต่อสอบถามข้อม้ลเพิ่มเติมได้ที่ 

Regents Summer School

ธีมในแต่ละสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 1 - Into the Wild! / สัปดาห์ที่ 2 - Let’s Get Wet! / สัปดาห์ที่ 3 - We Can Move!
ตัวอย่างทริป: เรียนขี่ม้า สวนน้ำา และสวนสนุกในร่มที่ Harbor Land
กิจกรรม: เราจะให้เด็กๆได้เรียนร้้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะทัง้ในเรื่องของการวาดภาพระบายสี การทำาโมเสก รวมทัง้
การสร้างชิน้งานโมเดลแบบ 3D เราจะทำาการเขียนเรื่องราวและสารคดีให้นักเรียนได้ฝึกอ่านเพื่อสงเสริมและพัฒนาในเรื่องของ
การอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษ เด็กๆจะสามารถมีอิสระในการเล่นรวมทัง้สามารถเข้าถึงการเรียนร้้ได้อย่างต่อเน่ืองเช่น
กัน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง: ท่านผ้้ปกครองจะได้เข้าร่วมด้หนังรอบปฐมทัศน์ นิทรรศการศิลปะของเด็กๆ
และปาร์ตี ้afternoon tea ร่วมกับเด็กๆ 

ธีมในแต่ละสัปดาห์: สัปดาห์ที่ 1 - It’s a Wonderful World / สัปดาห์ที่ 2 – Animal Adventures / 
สัปดาห์ที่ 3 - Oh I Do Like to Be Beside the Seaside
ตัวอย่างทริป: พิพิธพันธ์ 3D การผจญภัยซิปไลน์ที่ Flight of the Gibbon และพิพิธพันธ์สัตว์น้ำา
กิจกรรม: เราจะให้นักเรียนได้สำารวจและเรียนร้้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชพันธ์ุไม้ชนิดต่างๆ พร้อมกับออกแบบและ
สร้างสรรค์ศิลปะ 3D ด้วยตัวของพวกเขาเอง รวมทัง้ได้เรียนดนตรี เต้น กีฬา วิธีการอบขนม และอื่นๆอีกมากมาย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง: ท่านผ้้ปกครองจะได้เข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะ การนำาเสนองาน 
และการแสดงแฟชัน่โชว์ของเด็กๆ 

ธีมในแต่ละสัปดาห:์ สัปดาห์ที่ 1 - The Greatest Invention / สัปดาห์ที่ 2 - Superheroes / สัปดาห์ที่ 3 - Robo Wars
ตัวอย่างทริป: หม่้บ้านช้าง Pattaya Elephant Sanctuary สวนสนุกในร่มที่ Harbor Land (Jump XL Lazer Quest) 
และสวนน้ำารามายณะ
กิจกรรม: เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม STEAM รวมถึงได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานดัง้แต่การ
วางแผน การออกแบบ และการใช้ความคิดสร้างสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน โดยเราจะมีกิจกรรมเช่นน้ีให้นักเรียน
ได้ทำาในหัวข้อแตกต่างกันไปในทุกๆสัปดาห์
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง: ท่านผ้้ปกครองจะได้เห็นตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนและขัน้ตอนการถ่ายทำา 
รวมทัง้ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานที่นักเรียนได้ทำาการออกแบบ 


