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เรยีนทา่นผูป้กครองและนกัเรยีนหอพกั,

ยนิดตีอ้นรบัเขา้เป็นสว่นหนึ�งของหอพกัโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์

เราตระหนกัเป็นอยา่งดวีา่ไมม่อีะไรจะสาํคญัต่อผูป้กครองมากไปกวา่ความปลอดภยั ความเป็นอยูท่ี�ด ีความสขุ และความสาํเรจ็

ของบุตรหลาน และเราเขา้ใจดถีงึความสาํคญัของการตดัสนิใจสง่บุตรหลานเขา้เป็นนกัเรยีนประจาํที�โรงเรยีน การเป็นนกัเรยีน

หอพกัจะทาํใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัมมุมองที�ยอดเยี�ยมทางดา้นการศกึษา และไดร้บัโอกาสอนัดทีี�จะผกูมติรกบัเพื�อน ๆ จากทั �ว

ทกุมมุโลก นกัเรยีนหอพกัจะเตบิโตไปเป็นผูใ้หญ่ที�มวีฒุภิาวะ มคีวามเป็นอสิระ และเป็นพลเมอืงที�เก่งรอบดา้น แต่ในขณะ

เดยีวกนัพวกเขาจะยงัคงรูเ้สมอวา่ยงัมคีรอบครวัที�น่ารกัและอบอุ่นรอคอยอยูท่ี�บา้น เดก็ ๆ ที�พกัอาศยัอยูท่ี�โรงเรยีนของเรา

ระหวา่งภาคการศกึษาจะไดร้บัการดแูลและสนบัสนุนอยา่งดตีามมาตรฐานสงูสดุโดยเจา้หน้าที�ผูท้รงคณุวฒุแิละมาก

ประสบการณ์

การเขา้เป็นนกัเรยีนหอพกัถอืเป็นการเปลี�ยนแปลงที�น่าตื�นเตน้ และเป็นการผจญภยัที�ยิ�งใหญ่สาํหรบันกัเรยีนทกุคน นอกเหนือ

จากการชว่ยเหลอืนกัเรยีนในการปรบัตวัเขา้กบัโรงเรยีนใหมแ่ลว้ เจา้หน้าที�จะยงัตรวจดใูหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนสามารถตดิต่อสื�อ

การกบัที�บา้นเป็นประจาํไดโ้ดยงา่ย เรามุง่มั �นที�จะทาํงานรว่มกบัครอบครวัอยา่งใกลช้ดิเพื�อใหม้ั �นใจวา่การเขา้เป็นนกัเรยีน

ประจาํนั �นจะเป็นการเดนิทางที�ประสบความสาํเรจ็และเปี�ยมไปดว้ยความสขุ เราจะทาํทกุอยา่งสดุความสามารถเพื�อใหม้ั �นใจวา่

ประสบการณ์เขา้อยูห่อพกัจะมคีวามทา้ทาย คุม้คา่ และสนุกสนานสาํหรบันกัเรยีนทกุคน 

หนึ�งในจดุแขง็มากมายของโรงเรยีนเรากค็อืความมุง่มั �นในการจดัการศกึษาแบบองคร์วมที�ครอบคลุม และประสบการณ์ในการ

เป็นนกัเรยีนประจาํถอืเป็นหนทางที�ดทีี�สดุในการเรยีนรูท้ี�ครอบคลุมรอบดา้นและสมบรูณ์ โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทไ์มเ่พยีงแค่

สอนเดก็ทกุคนดว้ยมาตรฐานระดบัสงูเทา่นั �น แต่การเป็นสว่นหนึ�งของหอพกัจะชว่ยในการเรยีนรูท้กัษะการใชช้วีติและทกัษะ

การทาํงานรว่มกนั การอภบิาลดแูลถอืเป็นหวัใจหลกัของเรา ดงันั �นเจา้หน้าที�ของเราจงึปฏบิตัหิน้าที�ตลอดเวลาทั �งกลางวนัและ

กลางคนืเพื�อใหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัการสนบัสนุนและดแูลเอาใจใสต่ลอดเวลา 

คูม่อืหอพกั 2020-2021 นี�จะชว่ยไขขอ้สงสยัและอธบิายถงึกระบวนการ

จดัการดแูลหอพกัของเราได ้แต่โปรดอยา่ลงัเลที�จะตดิต่อเราหากทา่น

มขีอ้สงสยัไมว่า่เรื�องใดกต็าม

ดว้ยความปรารถนาดแีละความเคารพอยา่งสงู,
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ยินดีต้อนรบัสู่หอพกัโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

ดว้ยบทบญัญตักิารอภบิาลดแูลของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพ เรายดึถอืนกัเรยีนหอพกัของเราเป็นศนูยก์ลางใน
ทกุ ๆ การตดัสนิใจอยูเ่สมอ เราเลง็เหน็คณุคา่ของการที�นกัเรยีนทกุคนเขา้มาหาเราดว้ยเรื�องราวชวีติที�แตกต่างกนั และ
ดว้ยการเดนิทางเรยีนรูท้ี�ไมเ่หมอืนใคร ดงันั �นเราจงึตระหนกัดวีา่ ทางออกแบบ ‘one size fits all’ นั �น จะไมม่อียูใ่นการ
สนบัสนุนดแูลที�หอพกัของเรา ดว้ยการเขา้ถงึและรบัฟังความเหน็ของนกัเรยีน ผูป้กครอง และผูเ้ขา้เยี�ยมชมแต่ละทา่น 
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งเจา้หน้าที�และนกัเรยีนหอพกัตลอดจนความภาคภมูใิจในชมุชนของเราจงึเกดิขึ�นได ้

เจา้หน้าที�หอพกัมคีวามยนิดเีป็นอยา่งย ิ�งกบัความหลากหลายของนกัเรยีนหอพกัที�เราม ีการผสมผสานของเชื�อชาต ิความ
สนใจ ความสามารถ และบุคลกิภาพที�หลากหลายก่อใหเ้กดิชมุชนอนัรุง่เรื�องซึ�งมุง่มั �นสูค่วามเป็นเลศิในทกุส ิ�งที�เราทาํ เรา
มคีวามยดืหยุน่สงู เรายนิดรีบันกัเรยีนหอพกัทั �งแบบเตม็เวลา รายสปัดาห ์และรายวนัโดยเอื�อใหเ้กดิความต่อเนื�องและ
มั �นคงเพื�อใหน้กัเรยีนของเราสามารถเขา้ถงึการศกึษาระบบนานาชาตริะดบัเฟิรส์คลาสได้

เราเชื�อวา่การอยูห่อพกักบัเราจะชว่ยใหน้กัเรยีนพฒันาความมั �นใจ บุคลกิภาพ และความเป็นอสิระ ซึ�งจะชว่ยใหพ้วกเขา
เตบิโตไปเป็นผูท้ี�มใีจกวา้งและมคีวามเป็นผูใ้หญ่มากขึ�นเมื�อเวลาผา่นไป หลงัจากไดใ้ชเ้วลาในหอพกัของเราแคช่ว่งระยะ
เวลาสั �น ๆ นอกเหนือจากการพฒันาบุคลกิภาพแลว้ เรายงัมุง่หวงัใหน้กัเรยีนแต่ละคนม:ี

สาํนึกและความเคารพต่อการอยูร่ว่มกนัในชมุชน

แรงผลกัดนัสูค่วามเป็นเลศิ

ความเขา้ใจในความตอ้งการสมดลุทางจติใจ รา่งกาย และจติวญิญาณ

การคดิไปขา้งหน้าและความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นการทาํงานเป็นทมี

ซึ�งสามารถทาํไดโ้ดยการมอบสภาพแวดลอ้มที�สนบัสนุนพวกเขาอยา่งเตม็ที� มคีวามมั �นคงปลอดภยั และสง่เสรมิความ
สมัพนัธเ์ชงิบวกที�เคารพซึ�งกนัและกนัระหวา่งนกัเรยีนและเจา้หน้าที�ดแูลหอพกั เราควา้ทกุโอกาสที�จะเฉลมิฉลองความ
สาํเรจ็ สง่เสรมิใหท้กุคนบรรลุศกัยภาพของตนเอง และคน้พบขอบเขตใหม ่ๆ เราสื�อสารกบัผูป้กครองอยา่งเปิดเผยและ
จรงิใจ เพราะเราตอ้งการสรา้งความสมัพนัธท์ี�แน่นแฟ้นกบัพวกเขา ดว้ยทั �งหมดนี�เองเราจงึคน้พบการสรา้งสภาพแวดลอ้ม
อนัดเียี�ยมที�จะเรยีนรูแ้ละเตบิโตไปดว้ยกนั
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ชีวิตใหม่ที�หอพกั 

เรามคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิ �งที�จะตอ้นรบัคณุหากคณุยงัไมคุ่น้เคยกบัหอพกัและกาํลงัจะเขา้มาอยูด่ว้ยกนักบัเรา คณุและ
ครอบครวัอาจจะกาํลงัวา้วุน่ใจกบักา้วที�สาํคญัในครั �งนี� แต่เราอยากใหค้ณุสนุกไปกบัความตื�นเตน้ เพลดิเพลนิไปกบัการเต
รยีมตวั และขอใหเ้ชื�อวา่ไมม่อีะไรน่ากงัวลเลยแมแ้ต่น้อย มนีกัเรยีนใหมม่ากมายที�เขา้รว่มกบัเรามาแลว้ และเรามกีารเตรี
ยมพรอ้มเป็นอยา่งดทีี�จะตอ้นรบัสมาชกิใหมเ่ขา้สูค่รอบครวัของเรา 

อาการประหมา่อาจมบีา้งในชว่งแรก แต่การปรบัตวักบักจิวตัรในหอพกัจนกลายเป็นเรื�องธรรมชาตจิะเกดิขึ�นไดเ้รว็อยา่ง
น่าประหลาดใจ อาจมบีางส ิ�งที�นกัเรยีนควรเรยีนรูแ้ละปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งตั �งแต่เร ิ�มแรกเชน่ การใสเ่ครื�องแบบ ตารางเรยีน 
แผนผงับรเิวณโรงเรยีน หรอืกจิวตัรประจาํวนั แต่เราพรอ้มที�จะใหค้วามชว่ยเหลอืและใหค้าํแนะนําเสมอหากคณุตอ้งการ 
และเรายนิดทีาํทกุวถิทีางเพื�อใหก้ารปรบัตวัเป็นไปไดอ้ยา่งราบรื�น 

นกัเรยีนใหมจ่ะไดร้บัการปฐมนิเทศอยา่งละเอยีดและทางหอพกัจะจดัใหม้บีดัดี�เพื�ออาํนวยความสะดวกและสามารถชว่ย
ใหข้อ้มลูไดห้ากนกัเรยีนมขีอ้สงสยั โดยนกัเรยีนบดัดี�นั �นจะเป็นนกัเรยีนหอพกัที�มคีวามน่าเชื�อถอื มคีวามเอาใจใสต่่อคน
รอบขา้ง สามารถเป็นแบบอยา่งที�ดไีด ้ และมคีวามยนิดทีี�จะชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหมใ่นการปรบัตวัอยา่งเตม็ที� นกัเรยีน
หอพกัของเราทกุคนอยูด่ว้ยกนัเสมอืนครอบครวัที�จะชว่ยสนบัสนุนซึ�งกนัและกนั ดงันั �นจงึใชเ้วลาไมน่านในการที�นกัเรยีน
ใหมจ่ะปรบัตวัจนคุน้ชนิและสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดต้่อไป

นกัเรยีนใหมแ่ละครอบครวัอาจแสดงความยากลาํบากทางอารมณ์ระหวา่งอยูท่ี�หอพกัไดโ้ดยเฉพาะในชว่งสปัดาหแ์รก ๆ 
เราหวงัวา่นกัเรยีนใหมจ่ะรูส้กึวา่พวกเขาสามารถพดูคยุกบัเราไดถ้งึอาการคดิถงึบา้นที�อาจเกดิขึ�น เพื�อใหเ้ราสามารถแบง่
ปันประสบการณ์รว่มกนั และชว่ยเหลอือยา่งเตม็ที�ในการปลอบโยนและสนบัสนุนใหน้กัเรยีนผา่นชว่งเวลานี�ไปได ้
โปรดจาํไวว้า่มคีนที�พรอ้มจะพดูคยุรบัฟังและใหค้วามชว่ยเหลอืเสมอ ไมว่า่เรื�องนั �นจะเลก็หรอืใหญ่แคไ่หน
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ตารางกิจวตัรประจาํวนั วนัจันทร์ถึงวนัศุกร ์

วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับดี วนัศกุร์
06:00 – ตื�นนอน

06:30 – รบัประทานอาหารเชา้
07:00 – นั �งรถรบั-สง่ไปโรงเรยีน

07:50 - เชค็ชื�อ

08:00-10:05 คาบเรยีนที� 1-4

10:05-10:25 พกัเบรค

10:30-12:35 คาบเรยีนที� 5-8
12:35-13:20 รบัประทานอาหารกลางวนั

13:25-14:55 คาบเรยีนที� 9-11

15:00-15:50 กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร

15:00 นั �งรถ
รบั-สง่

กลบัหอพกั

15:00-15:50 
กจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูร

15:00 นั �งรถ
รบั-สง่กลบัหอพกั

16:00 – นั �งรถรบั-สง่
กลบัหอพกั 16:15 - พกัผอ่น

สว่นตวั

16:00 – นั �งรถ
รบั-สง่กลบัหอพกั 16:30 – 21:00

ไปหา้งสรรพสนิคา้
หรอืพกัผอ่นสว่นตวั16:15 - พกัผอ่นสว่นตวั

16:15 - พกัผอ่น
สว่นตวั

17:00-18:30 ทาํการบา้นและทบทวนบทเรยีนกบัคณุครทูี�หอ้งอ่านหนงัสอื

18:30 – รบัประทานอาหารเยน็

19:30 - 20:30 รว่มกจิกรรมที�ทางหอพกัจดั หรอืพกัผอ่นสว่นตวั

เวลาเขา้นอน
 20:30 – Y5 & 6  
21:00 – Y7 & 8  
21:30 – Y9 & 10  

22:00 - Y11  
22:30 – Y12 &13

เวลาเขา้นอน
 21:00 – Y5 & 6 21:30 

– Y7 & 8
22:00 – Y9 & 10 22:30 

- Y11  
23:00 – Y12 &13

*โปรแกรมอาจมกีารเปลี �ยนแปลงได้
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ตารางกิจวตัรประจาํวนั วนัเสาร์อาทิตย์

วนัเสาร ์ วนัอาทิตย ์

08:30 - ตื�นนอน

10:30 - ตื�นนอน
09:00 - รบัประทานอาหารเชา้
10:00 - เริ�มกจิกรรมสาํหรบัวนัเสาร์
สามารถดตูวัอยา่งกจิกรรมไดท้ี�หวัขอ้กจิกรรม
12:30-13:30 - รบัประทานอาหารกลางวนั

11:00 - รบัประทานอาหาร
13:30 - 15:00 - ทาํกจิกรรมสาํหรบัวนัเสารต์่อเนื�อง

15:00-18:00 - พกัผอ่นอสิระ

ไปรา้นคาเฟ่, เลน่กฬีา หรอืวา่ยนํ�า 

11:00-18:00 - พกัผอ่นอสิระ

ไปรา้นคาเฟ่, เลน่กฬีา หรอืวา่ยนํ�า 

18:00 - รบัประทานอาหารเยน็ 1800 - รบัประทานอาหารเยน็

18:00-21:30 - พกัผอ่นอสิระ

ดภูาพยนตร,์ เดนิตลาดนดักลางคนื (บางสปัดาห)์
18:00-21:00 - พกัผอ่นอสิระ, ทบทวนบทเรยีน

เพิ �มเตมิ (สาํหรบันกัเรยีนที�มปัีญหาดา้นการเรยีน)

21:30 - พกัผอ่นสว่นตวัและเขา้นอน 21:00 - พกัผอ่นสว่นตวัและเขา้นอน

หอพกั

อาคารหอพกัม ี2 อาคาร อาคารหนึ�งเป็นหอพกัชายและอกีอาคารเป็นหอพกัหญงิ โดยอาคารเหลา่นี�ตั �งอยูท่ี�

วทิยาเขตศนูยว์ฒันธรรมซึ�งเคยเป็นที�ตั �งเดมิของโรงเรยีนมาก่อน และดว้ยเหตุนี�จงึทาํใหม้พีื�นที�กวา้งขวางและ

มสีิ�งอาํนวยความสะดวกครบครนั เรามหีอพกัหญงิและชายที�มนีกัเรยีนตั �งแต่ระดบั Year 5 ถงึ Year 13 โดยมี

สภาพแวดลอ้มที�โดดเดน่แบบครอบครวัซึ�งชว่ยสรา้งโอกาสอนัดใีนการเตบิโตและพฒันาของเดก็นกัเรยีนทกุคน

ได ้เรามอบประสบการณ์การอยูห่อพกัที�มคีณุภาพสงูสดุใหแ้ก่นกัเรยีนทกุคนเทา่ที�จะเป็นไปได ้นกัเรยีนรุน่น้อง

เรยีนรูแ้ละมุง่มั �นที�จะเป็นเหมอืนรุน่พี�ที�พวกเขาใชช้วีติอยูด่ว้ย ในทางกลบักนัรุน่พี�เองกไ็ดเ้รยีนรูค้วามรบัผดิ

ชอบต่อนกัเรยีนทกุ ๆ คนในหอพกั โดยเฉพาะต่อรุน่น้องที�เดก็กวา่ คา่นิยมของหอพกันั �นตั �งอยูบ่นพื�นฐานคา่

นิยมของครอบครวัทั �ว ๆ ไปในการที�ทกุคนจะแบง่ปันเป้าหมายรว่มกนัและดแูลเอาใจใสซ่ึ�งกนัและกนั เรายงัคง

ยดึมั �นที�จะมอบความมั �นคงและปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรยีนหอพกัแต่ละคน เพราะที�นี�เป็นที� ๆ พวกเขาจะใชช้วีติ

ตลอดระยะเวลาที�อยูท่ี�โรงเรยีนรเีจน้ทแ์หง่นี�

ห้องพกั

นกัเรยีนหอพกัสว่นใหญ่จะพกัในหอ้งสาํหรบั 2 คน ทั �งหอพกัชายและหญงิมหีอ้งพกัสาํหรบั 1 2 หรอื 3 คน 

เพื�อความยดืหยุน่ และเพื�อสภาพแวดลอ้มที�ดตี่อการพกัอาศยัของนกัเรยีนที�อายนุ้อย นกัเรยีน IB Year 13 

สามารถเลอืกพกัหอ้งเดี�ยวได ้ตราบใดที�มหีอ้งวา่งและพวกเขาแสดงใหเ้หน็วา่ตนเองมคีวามรบัผดิชอบมากพอ 

เจา้หน้าที�หอพกัจะจบัคูน่กัเรยีนใหมก่บัเพื�อนรว่มหอ้งที�เหมาะสม และสามารถพจิารณาการเปลี�ยนหอ้งไดเ้มื�อ

ความสมัพนัธเ์ร ิ�มแน่นแฟ้นดแีลว้ เราพยายามจบัคูน่กัเรยีนต่างสญัชาตเิขา้ดว้ยกนัเทา่ที�จะเป็นไปไดเ้พื�อสง่

เสรมิ และพฒันาการสื�อสารโดยใชภ้าษาองักฤษ หอ้งพกัทกุหอ้งมคีวามกวา้งขวางพรอ้มดว้ยเฟอรนิ์เจอรแ์บบ

โมเดริน์และเครื�องปรบัอากาศ
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ในแต่ละหอ้งประกอบไปดว้ย:

เตยีงพรอ้มฟูกนอน

โต๊ะขา้งเตยีงพรอ้มโคมไฟ

โต๊ะอา่นหนงัสอืพรอ้มเกา้อี�

ตูเ้สื�อผา้พรอ้มลิ�นชกัลอ็คได ้

ชั �นวางของสาํหรบัใสห่นงัสอืและส ิ�งของอื�น ๆ

เครื�องปรบัอากาศ

ทั �งสองหอพกัมพีื�นที�กวา้งขวางและมพีื�นที�

สว่นกลางที�ยอดเยี�ยม มหีอ้งครวัพรอ้มอุปกรณ์ครบครนั พื�นที�ฟิตเนส หอ้งนั �งเลน่พรอ้มโทรทศัน์ รวมถงึหอ้งซกั

ลา้ง เราไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารเขา้ไปในหอ้งพกั ดงันั �นจงึมกีลอ่งเตรยีมไวใ้หส้าํหรบัเกบ็อาหารในครวัหรอืตูเ้ยน็ 

ความเป็นระเบียบ

เราคาดหวงัใหน้กัเรยีนหอพกัทกุคนรกัษาความเป็นระเบยีบ ความสะอาด และความสงบเรยีบรอ้ยในบรเิวณ

หอพกั และโดยเฉพาะอยา่งย ิ�งในพื�นที�ของตนเอง ควรจดัที�นอนใหเ้รยีบรอ้ย เกบ็หรอืแขวนเสื�อผา้อยา่งถกูตอ้ง

เกบ็ของใชส้ว่นตวัใหเ้ป็นระเบยีบ และไมว่างสิ�งของบนพื�นเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่พนกังานทาํความสะอาด 

ในขณะที�พนกังานทาํความสะอาดดแูลเรื�องความสะอาดและสขุอนามยั เราคาดหวงัวา่นกัเรยีนหอพกัทกุคนจะ

สามารถจดัเตรยีมของใชอ้ยา่งรอบคอบเพื�อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเรยีนได ้เราจะมกีารตรวจตราหอ้งพกัเป็น

ประจาํ จะมกีารตั �งขอ้จาํกดัสาํหรบันกัเรยีนที�ไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานหอพกัเกี�ยวกบัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ของหอ้งพกัอยา่งต่อเนื�อง เราคาดหวงัใหน้กัเรยีนลา้งทาํความสะอาดจานชามและเครื�องครวัที�ใชด้ว้ยตนเอง เรา

เลง็เหน็วา่ส ิ�งเหลา่นี�จะเป็นขั �นตอนสาํคญัที�สง่เสรมิใหพ้วกเขาสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งอสิระภายในบา้นเพื�อ

เป็นการเตรยีมพรอ้มสาํหรบัชวีตินอกหอพกัในอนาคต

ความปลอดภยัของหอพกั

ทกุหอพกัมคีวามปลอดภยัและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยการสแกนลายนิ�วมอืของนกัเรยีนและเจา้หน้าที�เทา่นั �น 

นกัเรยีนหอพกัทกุคนมลีิ�นชกัที�สามารถลอ็คไดส้าํหรบัใสข่องใชส้ว่นตวัและของมคีา่ที�โต๊ะเขยีนหนงัสอื ส ิ�งของ

ขนาดใหญ่สามารถนําไปเกบ็ไวท้ี�หอ้งเกบ็ของได ้นกัเรยีนหอพกัทกุคนจะตอ้งนําพาสปอรต์ ตั �วเดนิทาง และ

เอกสารสาํคญัต่าง ๆ ไปเกบ็ไวท้ี�หวัหน้าผูด้แูลหอพกัเพื�อความปลอดภยัและความสะดวกในการต่ออายวุซ่ีา 

เอกสารเหลา่นี�จะถกูเกบ็รกัษาไวใ้นเซฟและสามารถตดิต่อขอดไูดเ้มื�อตอ้งการ เป็นการสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง

สาํหรบันกัเรยีนหอพกัทกุคนที�จะไมเ่กบ็เงนิจาํนวนมากไวก้บัตนเองหรอืไวใ้นหอ้งพกั และเราสง่เสรมิใหท้กุคน

ปฏบิตัติามมาตรการดา้นความปลอดภยัทั �วไป ควรมคีวามเคารพต่อทรพัยส์นิทั �งสว่นรวมและสว่นบุคคล เรา

คาดหวงัใหน้กัเรยีนทกุคนดแูลทรพัยส์นิของตนเอง และไมห่ยบิส ิ�งของที�ไมใ่ชข่องตนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

*Programme may be subject to change
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บรเิวณวทิยาเขตหอพกัมคีวามปลอดภยัเป็นอยา่งสงู โดยโรงเรยีนมมีาตรการเพื�อดแูลความปลอดภยัของ

นกัเรยีนหอพกัดงัต่อไปนี�:

- มกีารรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั �วโมง; มเีจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัประจาํการที�ประตทูางเขา้-ออก

และออกตรวจตราบรเิวณโดยรอบ

- มกีลอ้งวงจรปิดทั �งของโรงเรยีนและหน่วยงานภายนอกตดิตั �งบรเิวณโดยรอบพื�นที�หอพกั

- ผูใ้หญ่ที�จะเขา้มาภายในบรเิวณหอพกัจะตอ้งผา่นจดุตรวจของเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั และมกีารลง

ทะเบยีนเพื�อเขา้ออกพื�นที�บรเิวณหอพกั

- ทั �งสองหอพกัมกีารตดิตั �งเครื�องสแกนลายนิ�วมอืที�บรเิวณประตหูน้าเพื�อผา่นเขา้สูห่อพกัของตน

- มกีารตดิตั �งเครื�องสแกนลายนิ�วมอืที�บรเิวณประตใูหญ่ดา้นหน้าเพื�อป้องกนัมใิหผู้ท้ ี�ไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้มา

ภายในบรเิวณหอพกัได้

ทรพัย์สิน และความเสียหาย

นกัเรยีนหอพกัควรดแูลทรพัยส์นิของตนเอง และมคีวามเคารพต่อทรพัยส์นิของผูอ้ื�น กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

ทรพัยส์นิสว่นตวัของบุตรหลาน รวมถงึอุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้ามกีารตดิชื�อและมปีระกนั เนื�องจากประกนัของ

ทางโรงเรยีนไมค่รอบคลุมถงึทรพัยส์นิสว่นบุคคล นกัเรยีนหอพกัไมค่วรหยบิหรอื ‘ยมื’ ของที�ไมใ่ชข่องตนโดยไม่

ไดร้บัอนุญาต ในกรณทีี�พบไดน้้อยอยา่งกรณสีงสยัวา่มกีารขโมยเกดิขึ�น ควรแจง้ใหเ้จา้หน้าที�ดแูลหอพกัทราบ

โดยทนัทแีละจะมกีารสบืสวนอยา่งรอบคอบโดยละเอยีด

หากเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของโรงเรยีนควรแจง้ใหเ้จา้หน้าที�หอพกัทราบเพื�อใหม้กีารซ่อมแซม โดย

โรงเรยีนจะเรยีกเกบ็คา่เสยีหายจากผูป้กครองหากความเสยีหายต่อทรพัยส์นินั �นเกดิจากนกัเรยีน และจะมกีาร

แจง้ใหผู้ป้กครองทราบตามลาํดบั

การซกัรีด

บรกิารซกัรดีจะอยูใ่นบรเิวณหอพกั นกัเรยีนหอพกัจะตอ้งนําเสื�อผา้ที�ตอ้งการซกัใสใ่นถุงซกัรดีและนําไปวางไว้

ในกลอ่งที�บรเิวณสดุทางเดนิทกุ ๆ เชา้ โดยปกตแิลว้บรกิารซกัรดีจะแลว้เสรจ็ภายใน 24 ชั �วโมง แต่ในกรณทีี�ฝน

ตกอาจก่อใหเ้กดิความลา่ชา้ได ้สามารถใชบ้รกิารซกัรดีไดใ้นวนัอาทติยถ์งึวนัศุกร ์โดยวนัเสารจ์ะถกูแยกไว้

สาํหรบัชดุเครื�องนอน เจา้หน้าที�หอพกัและนกัเรยีนชั �นที�โตกวา่จะคอยแจง้นกัเรยีนใหมแ่ละใหค้วามชว่ยเหลอื

เกี�ยวกบัระบบซกัรดี

ทรพัย์สินที�สูญหาย และการเขียนชื�อลงบนของใช้ส่วนตวั

ทรพัยส์นิที�สญูหายสว่นใหญ่จะถกูรวบรวมและสง่คนืนกัเรยีนระหวา่งการประชมุหอพกัที�จดัขึ�นเป็นประจาํ หากมี

ส ิ�งของสญูหายไมไ่ดร้บัการสง่คนื ควรแจง้ใหห้วัหน้าผูด้แูลหอพกัทราบเพื�อตรวจสอบและทาํการคน้หา

การเขยีนชื�อลงบนของใชส้ว่นตวันั �นมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งย ิ�งถุงเทา้ รองเทา้ และกระเป๋า 

จากประสบการณ์ของเรา นกัเรยีนสามารถวางส ิ�งของแทบทกุชนิดผดิที�ได ้แต่ของที�มชีื�อมกักลบัคนืสูเ่จา้ของได้

เรว็กวา่ เสื�อผา้ทกุชิ�นควรมแีถบชื�อเยบ็หรอืรดีตดิไว ้หรอืมกีารเขยีนชื�อดว้ยปากกาที�ลบไมไ่ด้
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เครื�องใช้ไฟฟ้า

ประเทศไทยใชไ้ฟฟ้าที�แรงดนั 220 v และความถี� 50 Hz กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�นํามา

สามารถรองรบัแรงดนัไฟฟ้านี�ได ้โดยเตา้รบัจะเป็นแบบสองขา ชา่งเทคนิคไฟฟ้าของเราสามารถชว่ยตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเครื�องใชไ้ฟฟ้าใหไ้ด ้และทางโรงเรยีนไมอ่นุญาตใหต้ดิตั �งโทรทศัน์ไวใ้นหอ้งพกัของนกัเรยีน

เพื�อเหตุผลดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั นกัเรยีนไมค่วรมตีูเ้ยน็สว่นตวัและกาตม้นํ�าไฟฟ้าภายในหอ้งพกั

จะตอ้งไมม่กีารจดุเทยีนหรอืเครื�องหอมชนิดอื�น ๆ ท ั �งในหอ้งพกัและบรเิวณอื�นในหอพกั ไมเ่ปิดไฟประดบัหอ้ง

ทิ�งไวต้อนกลางคนื และแนะนําใหใ้ชอุ้ปกรณ์ควบคมุแรงดนัไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระชากสาํหรบัเครื�อง

ใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ เนื�องจากโรงเรยีนไมส่ามารถรบัผดิชอบความเสยีหายต่ออุปกรณ์สว่นตวัอนัเกดิจากไฟ

กระชากได ้

เงินติดตวั

เมื�อเขา้โรงเรยีน จะมกีารขอใหผู้ป้กครองฝากเงนิไวท้ี�บญัชขีองโรงเรยีน โดยบญัชนีี�จะนําไปใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ย

สาํหรบัทรปิ คา่หนงัสอื และเป็นเงนิตดิตวัสาํหรบันกัเรยีนหอพกั นกัเรยีนหอพกัมโีอกาสถอนเงนิออกมาใชไ้ด้

ไมเ่กนิ 2,000 บาททกุ ๆ วนัศุกร ์หรอืหากผูป้กครองตอ้งการจาํกดัจาํนวนเงนิที�สามารถใชไ้ดใ้หต้ํ�ากวา่ 2,000 

บาทสามารถแจง้หวัหน้าผูด้แูลหอพกัได ้การเบกิถอนเงนิสามารถทาํไดโ้ดยการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์ทาง 

Google Form โดยแจง้จาํนวนเงนิที�ตอ้งการเบกิถอนภายในเวลา 21.00 น. ของวนัองัคาร นกัเรยีนแต่ละคน

สามารถเซน็รบัเงนิไดท้ี�หอพกัในวนัศุกรห์ลงัเลกิเรยีน หากนกัเรยีนตอ้งการเบกิถอนเงนิมากกวา่ 2,000 บาท 

จะตอ้งมอีเีมลรบัรองจากผูป้กครอง โดยจะตอ้งสง่อเีมลถงึหวัหน้าผูด้แูลหอพกัภายในเวลา 7.00 น. ของวนัพธุ

เป็นอยา่งชา้ นกัเรยีนหอพกัอาจเปิดบญัชธีนาคารไทยและเบกิถอนเงนิโดยใชบ้ตัรเดบติไดเ้มื�อมคีวามจาํเป็น

การอภบิาล

หวัหน้าผูด้แูลหอพกัจะดแูลรบัผดิชอบความเป็นอยูโ่ดยรวมของนกัเรยีนทกุคนในหอพกั โดยมเีจา้หน้าที�ดแูล

หอพกั และ GAP Staff เป็นผูช้ว่ย เจา้หน้าที�ดแูลหอพกัจะรว่มรบัผดิชอบดแูลนกัเรยีนหอพกัทกุคนดงันี�:

การแสดงใหเ้หน็ถงึตวัอยา่งของความเป็นสภุาพชน ความอดทน และความรบัผดิชอบ

การแสดงใหเ้หน็ถงึความเคารพและความใสใ่จต่อทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัในทกุสถานการณ์

การเคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของนกัเรยีนหอพกั

การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทกุคนมสีว่นรว่มกบัชวีติในหอพกัอยา่งกระตอืรอืรน้

การรกัษาคณุคา่และมาตรฐานของหอพกั และมสีว่นชว่ยสนบัสนุนเทา่ที�จะทาํได้
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สุขภาพและความปลอดภยั

การปฐมพยาบาลเบื�องต้น

มพียาบาลผูม้คีณุวฒุปิระจาํการอย่ทู�ีหอพกัตลอดเวลา และหวัหน้าผูด้แูลหอพกัรวมถงึผูช้ว่ยดแูลหอพกัได้

ผา่น การอบรมการปฐมพยาบาลเบ�ืองตน้

อคัคีภยั

ทั�งสองหอพกัมกีารตดิตั�งระบบสญัญาณเตอืนภยัครบวงจรซ�ึงจะมสีญัญาณแจง้เตอืนเจา้หน้าท�ีและนกัเรยีนทกุ 

คนหากเกดิเหตุอคัคภียั มกีารตรวจสอบและบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัและอุปกรณ์ดบัเพลงิท�ีจาํเปน็ 

เปน็ประจาํ มกีารฝึกซอ้มดบัเพลงิเตม็รปูแบบในแต่ละเทอม และนกัเรยีนท�ีเขา้เรยีนหลงัผา่นการฝึกซอ้มไปแลว้

จะไดร้บัการอบรมเก�ียวกบัขั�นตอนการอพยพหนีไฟเปน็รายบุคคล

การเจบ็ป ่วย

นกัเรยีนหอพกัท �เีจบ็ป่วยจะไดร้บัการดแูลท �โีรงเรยีนโดยพยาบาลประจาํหอ้งพยาบาล ในหอพกัของตนโดย 

พยาบาลหอพกั หรอืพาไปพบแพทยเ์พ �อืการรกัษาเพ ิ�มเตมิ โรงพยาบาลทั �งสองแหง่ท �ไีดร้บัการยอมรบัจาก 

โรงเรยีนตั �งอย่ไูมใ่กลแ้ละมบีรกิารท �ดีเีย �ยีม นกัเรยีนจะไดร้บัการกาํกบัดแูลโดยเจา้หน้าท �ที �มีปีระสบการณ์เม �อื 

ไปโรงพยาบาล และจะมกีารแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเสมอ

หากนกัเรยีนรูส้กึไมส่บายใหแ้จง้เจา้หน้าท �เีพ �อืใหแ้น่ใจวา่จะไดร้บัการดแูลท �เีหมาะสม ท �หีอพกัมยีาสามญั

ประจาํบา้นสาํหรบัรกัษาอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อย อาการเจบ็ป่วยท �รีนุแรงกวา่จะถกูสง่ตวัไปพบพยาบาลประจาํ 

โรงเรยีน หรอืพบแพทย์ ผูป้กครองจะไดร้บัการตดิต่อทกุครั �งหากมกีารสง่ตวันกัเรยีนไปพบแพทย์

กิจกรรมพิเศษในหอพกั

กจิกรรมพเิศษจะถกูจดัข �นึอยา่งน้อยเทอมละ 1 ครั �ง มกัจะเป็นชว่งวนัเทศกาลเชน่ ครสิตม์าส หรอืสงกรานต์ 

ซ �งึถอืเป็นโอกาสอนัดที �ที ั �งหอพกัจะไดใ้ชเ้วลารว่มกนัอยา่งสนุกสนานในบรรยากาศท �ผีอ่นคลาย กจิกรรมท �ผีา่น 

มาประกอบไปดว้ยการทานอาหารขา้งนอก จดัปารต์ �ใีนหอพกั คาราโอเกะ เลน่สเกต็น� ําแขง็ หรอืเลน่โบวล์ �งิ

สิ� งของที�ควรนํามาด้วย

สิ�งของที�จาํเป็น

รองเทา้กฬีา
รองเทา้หนงัสดีาํแบบเรยีบ สภุาพ และไมม่สีน้
รองเทา้แตะ
เขม็ขดัหนงัสดีาํแบบเรยีบ (นกัเรยีนชาย)
ถุงเทา้กฬีา 6 คู ่ถุงเทา้ขาว 6 คู่
ชดุชั �นใน 7 ชดุ
ชดุนอน 2 ชดุ
เสื�อยดื/เสื�อลาํลอง 5 ตวั
 เสื�อกนัหนาวแบบสวมหวั 1 ตวั
กางเกงขาสั �น 5 ตวั
กางเกงยนีส/์กางเกงลาํลอง 1 ตวั
ชดุวา่ยนํ�า (วนัพซีสาํหรบันกัเรยีนหญงิ) หมวก
สาํหรบัใสก่นัแดด
คอมพวิเตอรแ์ลป็ทอ็ปที�มแีอนตี�ไวรสั

สิ�งของที�เป็นประโยชน์

ชดุ/อุปกรณ์กฬีา
หมอน (โรงเรยีนจดัเตรยีมไวใ้ห ้1 ใบ)
เงนิตดิตวั (จาํนวนที�แนะนํา 500 บาทต่อ
สปัดาห)์
อุปกรณ์ป้องกนัไฟกระชาก
หนงัสอื
ขนม/ของขบเคี�ยวที�ดตี่อสขุภาพ 
หมวกและแวน่ตาวา่ยนํ�า
รม่
รปูถ่ายครอบครวั/โปสเตอร ์ของใชส้ว่นตวั
เครื�องแปลภาษาอเิลก็ทรอนิก
ไมแ้ขวนเสื�อ 12 อนั
นาฬกิาปลุก
หน่วยความจาํ
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สิ�งของต ้องห้าม

เคร�อืงประดับราคาแพง
ยานอกเหนือใบสั �งแพทย์
เคร �อืงด �มืแอลกอฮอล (ไมอ่นุญาตใหม้อบเคร �อืง 
ด �มืแอลกอฮอลเป็นของขวญัใหเ้จา้หน้าท �)ี 
ไมข้ดีไฟ ไฟแชค็ เทยีนไข และอุปกรณ์อื�น ๆ 
ท �อีาจก่อใหเ้กดิประกายไฟ
อาวธุ ของมคีม และส ิ�งเทยีมอาวธุทกุชนิด

การเดินทางมาถึงโรงเรียน

นกัเรยีนหอพกัที�เดนิทางกลบัจากต่างประเทศควรมกีาํหนดการณ์มาถงึหอพกั 1 วนัก่อนเปิดเทอมเป็นอยา่งชา้
หากเป็นไปไดค้วรมาถงึระหวา่งเวลา 09.00 – 18.00 น. แต่เราทราบดวีา่ตารางเที�ยวบนิระหวา่งประเทศมี
ความหลากหลาย ผูป้กครองจะตอ้งสง่รายละเอยีดการเดนิทางใหแ้ก่หวัหน้าผูด้แูลหอพกัลว่งหน้าอยา่งน้อย 
2 สปัดาหก์่อนการเดนิทาง หากมกีารเปลี�ยนแปลงจะตอ้งแจง้ใหห้วัหน้าผูด้แูลหอพกัทราบโดยเรว็ที�สดุ
จะมกีารปฐมนิเทศสาํหรบันกัเรยีนหอพกัที�เขา้ใหมแ่ละผูป้กครอง โดยรายละเอยีดจะถกูสง่ใหค้รอบครวัโดยตรง

การรบัจากสนามบิน

สนามบนิสวุรรณภมูคิอืสนามบนินานาชาตหิลกัของกรงุเทพฯ โดยมสีนามบนิดอนเมอืงเป็นสนามบนิรองซึ�ง
รองรบัเที�ยวบนิภายในประเทศเป็นหลกั และเที�ยวบนิระหวา่งประเทศระยะสั �น ทั �ง 2 สนามบนิอยูห่า่งจาก
หอพกัประมาณ 40 นาท ีขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร โรงเรยีนมบีรกิารรบันกัเรยีนจากสนามบนิมายงัหอพกั โดย
จะตอ้งแจง้รายละเอยีดเที�ยวบนิใหโ้รงเรยีนทราบ

นกัเรยีนไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางไปหรอืกลบัจากสนามบนิตามลาํพงั เมื�อเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ
นกัเรยีนจะไดร้บัคาํแนะนําจากเจา้หน้าที�สนามบนิในกระบวนการดา้นความปลอดภยัและตรวจคนเขา้เมอืง เมื�อ
ออกมาถงึอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ใหน้กัเรยีนเลี�ยวขวามุง่หน้าไปยงัจดุนดัพบบรเิวณประตทูางออก 3 จดุนดัพบ
ภายในอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้อยูห่า่งจากทางออกจดุตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 80 เมตร จะมเีจา้หน้าที�หอพกั
ถอืป้ายโรงเรยีนรเีจน้ทร์อรบัอยู ่เจา้หน้าที�จะพานกัเรยีนเดนิทางมายงัหอพกัโดยแทก็ซี�

การเดินทางออกจากโรงเรียน

นกัเรยีนหอพกัจะอยูท่ี�โรงเรยีนจนถงึวนัสดุทา้ยที�มกีารเรยีนการสอนของแต่ละเทอม เราตระหนกัดวีา่ในกรณี
ยกเวน้ บางเที�ยวบนิระหวา่งประเทศอาจทาํใหน้กัเรยีนจาํเป็นตอ้งขาดเรยีน แต่การขาดเรยีนดงักลา่วจะตอ้งได้
รบัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากครใูหญ่ประจาํระดบั โดยจะตอ้งยื�นคาํรอ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนั 
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สิ�งของเครื�องใช้

แปรงสฟัีนและยาสฟัีน
หว/ีแปรง
อุปกรณ์ระงบักล ิ�นกาย
สบู/่แชมพ ู
ยาตามใบสั �งแพทย ์(จะตอ้งมกีารแจกแจงใน
แบบฟอรม์สขุภาพของโรงเรยีน และนําสง่ที�เจา้
หน้าที�เมื�อมาถงึหอพกั)
ครมีกนัแดด คา่ spf 30+ ขึ�นไป
ผา้ขนหนู
ขวดนํ�า/กระบอกนํ�า
แมกุ่ญแจขนาดเลก็ 2 ตวั
กระเป๋านกัเรยีน/กระเป๋าเป้ขนาดเลก็
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การอนุญาตใิหข้าดเรยีนจะอนุมตัเิฉพาะบางกรณเีทา่นั �น และจะมบีทลงโทษทางวนิยัสาํหรบันกัเรยีนที�ขาดเรยีน

เป็นประจาํ ผูป้กครองควรสง่รายละเอยีดเที�ยวบนิใหโ้รงเรยีนลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาหก์่อนการเดนิทาง 

นกัเรยีนจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางออกจากโรงเรยีนโดยลาํพงัเมื�อสิ�นสดุภาคเรยีน เจา้หน้าที�จะพานกัเรยีน

ไปยงัสนามบนิและตรวจดใูหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนเชค็อนิและผา่นจดุตรวจความปลอดภยัเรยีบรอ้ยแลว้ สาํหรบั

นกัเรยีนหอพกัที�ยงัพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ผูป้กครองจะตอ้งมารบันกัเรยีนจากโรงเรยีนหรอืหอพกัดว้ย

ตนเอง 

การพบผู้ปกครอง

เจา้หน้าที�หอพกัสามารถพบผูป้กครองของนกัเรยีนหอพกัทั �งนกัเรยีนใหมแ่ละนกัเรยีนปัจจบุนัในชว่งเปิดและ

ปิดภาคเรยีนแต่ละเทอม และในชว่งวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์เรายนิดเีป็นอยา่งย ิ�งที�จะพดูคยุเกี�ยวกบัขอ้ซกัถาม 

ความกงัวล หรอืคาํแนะนําจากผูป้กครองหรอืนกัเรยีน หากคณุตอ้งการนดัพดูคยุอยา่งเป็นทางการกบัเจา้หน้าที�

หอพกัทา่นใด กรณุาทาํการนดัหมายลว่งหน้าโดยตรงกบัเจา้หน้าที�ทา่นนั �น

การบอกลา

อาจเป็นการยากที�จะแนะนําถงึชว่งเวลาที�ถกูตอ้งสาํหรบัการแยกจากบุตรหลานเมื�อมาสง่พวกเขาที�หอพกั ไมว่า่

พวกเขาจะเป็นนกัเรยีนใหมห่รอืนกัเรยีนปัจจบุนั การชว่ยใหพ้วกเขาปรบัตวัไดแ้ลว้คอ่ยแยกจากไปนั �นก่อให้

เกดิประโยชน์หลายอยา่ง โดยเฉพาะกบันกัเรยีนใหมท่ี�จะชว่ยใหพ้วกเขาทาํความรูจ้กักบัเพื�อนใหมค่นอื�นไดเ้รว็

ขึ�น และสามารถปรบัตวักบัสภาพแวดลอ้มใหมไ่ด้

การติดต่อสื�อสาร

เราแนะนําใหผู้ป้กครองตดิต่อสื�อสารกบันกัเรยีนทางโทรศพัท ์อเีมล หรอืวดิโีอคอลอยา่งสมํ�าเสมอ โปรดทราบ

วา่การพดูคยุโทรศพัทส์ามารถทาํไดน้อกเวลาทบทวนบทเรยีนและก่อนกาํหนดปิดไฟนอนเทา่นั �น เราแนะนําให้

นกัเรยีนหอพกัทกุคนมโีทรศพัทม์อืถอืของตนเอง ซมิการด์ของไทยสามารถหาซื�อไดท้ั �วไปหากนกัเรยีนยงัไมม่ี

ซมิการด์ใช ้และเราแนะนําใหต้ั �งวงเงนิโทรศพัทไ์มเ่กนิ 2,000 บาทต่อเดอืน

แต่ละหอพกัมไีวไฟใหบ้รกิารและนกัเรยีนทกุคนจะตอ้งมคีอมพวิเตอรแ์ลป็ทอ็ป ทางโรงเรยีนจะไมร่บัผดิชอบต่อ

ความเสยีหายกรอืการสญูหายต่อทรพัยส์นิสว่นบุคคลรวมถงึโทรศพัทม์อืถอืหรอือุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และ

ทรพัยส์นิดงักลา่วไมค่วรใหน้กัเรยีนอื�นยมื หรอืปลอ่ยทิ�งไวโ้ดยไมม่ใีครดแูล 

เราสนบัสนุนใหผู้ป้กครองจดรายละเอยีดชอ่งทางการตดิต่อเจา้หน้าที�หอพกัซึ�งปรากฎอยูท่ี�หน้าหลงัของหนงัสอื

คูม่อืเลม่นี� และผูป้กครองสามารถตดิต่อเราไดท้นัทหีากมคีวามขอ้งใจเรื�องใด

อาการคิดถึงบ้าน (homesickness)

กระบวนการยา้ยเขา้มาอยูท่ี�หอพกัมกัทาํใหน้กัเรยีนสว่นใหญ่ไมว่า่วยัใดเกดิสภาวะทางอารมณ์ที�หลากหลาย

รวมถงึความตื�นเตน้ และความวติกกงัวล นกัเรยีนหลายคนเผชญิชว่งเวลาเปลี�ยนผา่นดว้ยความยุง่ยากแคเ่พยีง

เลก็น้อย ในขณะที�นกัเรยีนหลายคนพบวา่การเปลี�ยนแปลงในชว่งเร ิ�มตน้นั �นยากมากสาํหรบัพวกเขา
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อาการคดิถงึบา้นนั �นเป็นเรื�องปกต ิโดยมกัเกดิขึ�นเมื�อความตื�นเตน้ในชว่งแรกถกูแทนที�ดว้ยการตอ้งเผชญิหน้า

กบัความทา้ทาย และอาจเป็นประสบการณ์ทางสงัคมที�น่าอดึอดัในชว่งระยะเวลาสั �น ๆ เชน่ การนึกถงึความผดิ

พลาดในอดตี หรอืการคดิถงึบุคคลอนัเป็นที�รกัเนื�องจากอยูค่นเดยีวตามลาํพงัเป็นระยะเวลานาน สญัญาณที�บง่

บอกถงึอาการคดิถงึบา้นโดยทั �วไปรวมถงึการโทรศพัทห์รอืสง่อเีมลบอ่ยครั �งมากเกนิไป โดยมกักลา่วถงึการ

ขอกลบัไปอยูท่ี�บา้น  การปฏเิสธเขา้รว่มกจิกรรมที�จดัขึ�น การปลกีตวั และสภาพที�บง่บอกชดัเจนถงึความทกุข์

ในฐานะผูป้กครองควรตอ้งตระหนกัวา่อาการคดิถงึบา้นนั �นเป็นธรรมชาตขิองกระบวนการปรบัตวั และนกัเรยีน

สว่นใหญ่ต่างมชีว่งเวลาที�เกดิอาการคดิถงึบา้นในระยะแรกที�อยูห่อพกั เดก็ ๆ สว่นใหญ่มคีวามมั �นคงมากพอที�

จะเผชญิกบัความทา้ทาย แต่ในขณะเดยีวกนัพวกเขากต็อ้งการการสนบัสนุนจากบุคคลรอบขา้งที�เขาไวใ้จใน

ชว่งเวลาที�ยากลาํบาก อาการคดิถงึบา้นจงึมกัเกดิขึ�นในชว่งระหวา่งที�ขาดการตดิต่อกบัผูส้นบัสนุนเหลา่นั �น 

(เชน่ ผูป้กครอง พี�น้อง หรอืเพื�อนสนิทที�บา้น) และตอ้งสรา้งความมั �นใจใหมท่ี�โรงเรยีนใหมซ่ึ�งตอ้งใชเ้วลา ดงั

นั �นจงึเป็นเหตุผลที�วา่ทาํไมอาการคดิถงึบา้นมกัเกดิแคช่ั �วคราว และมหีลากหลายขั �นตอนที�เป็นประโยชน์ซึ�งจะ

ชว่ยใหบุ้ตรหลานของทา่นขา้มผา่นชว่งเวลาที�เกดิอาการคดิถงึบา้นไดด้งันี�:

- ตระหนกัถงึอาการใหไ้ดโ้ดยเรว็ เตรยีมพรอ้มที�จะพดูคยุและโดยเฉพาะอยา่งย ิ�งรบัฟังบุตรหลานของทา่น

- ทาํใหบุ้ตรหลานสมัผสัไดถ้งึความปลอดภยั โดยกาํหนดเวลาที�แน่นอนในการโทรศพัทพ์ดูคยุกนัเป็นประจาํ

กจิวตัรประจาํวนังา่ย ๆ นี�จะชว่ยใหพ้วกเขารูส้กึถงึความปกตแิละความปลอดภยัเมื�ออยูไ่กลบา้น

- สง่เสรมิใหบุ้ตรหลานมสีว่นรว่มในกจิกรรมของโรงเรยีน ถามไถ่เกี�ยวกบักจิกรรมนอกหลกัสตูร ชมรม หรอืกฬีา

และกระตุน้ใหบุ้ตรหลานเขา้รว่มเพื�อใหยุ้ง่อยูเ่สมอ

- ตดิต่อกบัเจา้หน้าที�หอพกัและครปูระจาํชั �นเป็นประจาํเพื�อตดิตามความคบืหน้าอยา่งรอบคอบรว่มกนั

- รบัมอือยา่งเขา้ใจและคดิในเชงิบวก อาการคดิถงึบา้นสว่นใหญ่จะผา่นพน้ไปในชว่งไมก่ี�สปัดาห์

การเข้าเยี�ยมนักเรียนหอพกั

หอพกัของเรายนิดตีอ้นรบัครอบครวัเขา้เยี�ยมเสมอ แต่ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าที�หอพกัทราบถงึการ

เขา้เยี�ยมลว่งหน้า และผูม้าตดิต่อจะตอ้งแสดงตวัใหเ้จา้หน้าที�ที�ปฏบิตังิานอยูท่ราบ แต่ในกรณขีองนกัเรยีน

ใหม ่เราแนะนําใหผู้ป้กครองประสานกบัหวัหน้าผูด้แูลหอพกัเกี�ยวกบัการเขา้เยี�ยมเป็นครั �งแรก เนื�องจาก

หวัหน้าผูด้แูลหอพกัตอ้งการสนบัสนุนกระบวนการปรบัตวัเขา้พกัอาศยัของนกัเรยีนใหม ่และการเขา้เยี�ยม

อาจสง่ผลต่อเดก็บางคนที�มอีาการคดิถงึบา้นได ้ดงันั �นส ิ�งสาํคญัที�สดุคอืการใหก้ารสนบัสนุนดว้ยความรกัและ

ความมั �นคงปลอดภยักบัทกุฝ่าย และการสื�อสารกนัเป็นประจาํระหวา่งผูป้กครองและหวัหน้าผูด้แูลหอพกั 

การรบันักเรียนออกนอกหอพกั

นกัเรยีนหอพกัจะตอ้งมกีารลงทะเบยีนออกนอกหอพกัโดยผูใ้หญ่ที�ไดร้บัอนุญาต ซึ�งโดยทั �วไปแลว้หมายถงึผู้

ปกครอง ผูด้แูล หรอืผูท้ี�ไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครอง ก่อนรบันกัเรยีนออกนอกหอพกัจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าที�

หอพกัทราบเพื�อลงลายเซน็และแจง้กาํหนดการกลบัถงึหอพกั และเชน่เดยีวกนัเมื�อสง่นกัเรยีนกลบัเขา้หอพกั

จะตอ้งแจง้หน้าที�ใหท้ราบเพื�อลงทะเบยีนกลบัเขา้หอพกั กระบวนการงา่ย ๆ นี�มคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อ

หน้าที�ในการบรหิารจดัการดแูล และเป็นสว่นหนึ�งของการประเมนิความเสี�ยงสาํหรบัขั �นตอนปฏบิตัเิพื�อรองรบั

สถานการณ์ฉุกเฉิน และไมอ่นุญาตใหน้กัเรยีนเดนิทางกลบัหอพกัเองตามลาํพงัโดยแทก็ซี�

12



13

BOARDING HANDBOOK

ก่อนที�นกัเรยีนจะออกจากหอพกัไปพรอ้มผูป้กครอง เมื�อผูป้กครองเซน็ชื�อเพื�อรบันกัเรยีนออกจะไดร้บับตัรผา่น

ประตสูาํหรบัแสดงต่อเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั เพื�อใหเ้จา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัทราบวา่นกัเรยีนได้

รบัอนุญาตจากเจา้หน้าที�ใหอ้อกนอกหอพกัได ้

ในกรณทีี�ผูป้กครองตอ้งการรบันกัเรยีนจากโรงเรยีนโดยตรง ไมใ่ชจ่ากหอพกั จะตอ้งตดิต่อหวัหน้าผูด้แูลหอพกั

ลว่งหน้าเพื�อเตรยีมการตดิต่อประสานงานโดยเรว็ที�สดุเทา่ที�จะทาํได ้

การดูแลนักเรียนหอพกั

โรงเรยีนอนุญาตใหร้บันกัเรยีนออกจากหอพกัเพื�อไปพกัอาศยักบัครอบครวัของเพื�อนนกัเรยีนในระหวา่งวนั

ธรรมดาหรอืชว่งวนัหยดุเสารอ์าทติยไ์ด ้แต่จะตอ้งผา่นกระบวนการที�เขม้งวดก่อนไดร้บัอนุญาต เนื�องจากเรา

คาํนึงถงึความปลอดภยัของนกัเรยีนทกุคนเป็นหลกั ผูป้กครองของทั �งสองฝ่ายจะตอ้งยนิยอมใหม้กีารเซน็รบั

นกัเรยีนออกจากหอพกั และจะตอ้งแจง้รายละเอยีดใหเ้จา้หน้าที�หอพกัทราบดงัต่อไปนี� ชื�อ ที�อยู ่และเบอร์

โทรศพัทท์ี�ตดิต่อไดข้องผูท้ี�นกัเรยีนจะไปพาํนกัอยูด่ว้ย

การออกนอกหอพกัโดยไม่มีผู้ดูแลสําหรบันักเรียน IB

หากมจีดหมายอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครองโดยกลา่วถงึจดุประสงคแ์ละรายละเอยีดที�ชดัเจน 

นกัเรยีนในระดบัชั �น IB (Year 12 และ Year 13) อาจไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจากหอพกัเป็นกลุม่ไมต่ํ�ากวา่ 2 คน 

โดยไมม่ผีูใ้หญ่ดแูลไดเ้ป็นกรณพีเิศษ เจา้หน้าที�หอพกัมสีทิธิ �ปฏเิสธคาํขออนุญาตหากนกัเรยีนมพีฤตกิรรมไม่

เป็นไปตามที�คาดหวงัทั �งในโรงเรยีนหรอืในหอพกั โดยนกัเรยีนจะตอ้งแจกแจงกาํหนดการใหเ้จา้หน้าที�ทราบ 

นําโทรศพัทต์ดิตวัตลอดเวลา โทรศพัทแ์จง้เจา้หน้าที�เมื�อถงึและออกจากที�หมาย และเดนิทางกลบัถงึหอพกั

ภายในเวลาที�ตกลงไวก้บัเจา้หน้าที�ก่อนออกจากหอพกั หากเป็นไปไดน้กัเรยีนควรเดนิทางออกนอกหอพกั

เป็นกลุม่อยา่งน้อย 2 คน แต่อยา่งไรกต็ามสามารถพดูคยุกบัเจา้หน้าที�หอพกัเป็นกรณพีเิศษได ้

การยินยอมจากผู้ปกครอง

ผูป้กครองจะถกูรอ้งขอใหก้รอกแบบฟอรม์ยนิยอม ซึ�งครอบคลุมสถานการณ์ที�หลากหลาย โดยจะตอ้งกรอก

ฟอรม์ใหส้มบรูณ์และนําสง่คนืที�แผนกรบัสมคัรนกัเรยีน หรอืยื�นใหเ้จา้หน้าที�หอพกัก่อนที�นกัเรยีนจะเขา้พกั 

เครื�องแบบ และภาพลกัษณ์

นกัเรยีนจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึสขุอนามยัสว่นบุคคลที�ด ีและอาบนํ�าทกุเชา้และเยน็เป็นอยา่งน้อย ตอ้งสวมใส่

เครื�องแบบนกัเรยีนในวนัจนัทรถ์งึศุกร ์และสวมใสใ่หถ้กูตอ้งเหมาะสมเพื�อเป็นการแสดงถงึความเคารพ โดย

เจา้หน้าที�หอพกัจะกาํกบัดแูลความเรยีบรอ้ยดา้นการแต่งกายในตอนเชา้ขณะนกัเรยีนเดนิทางไปโรงเรยีน 

ในระหวา่งเวลาพกัผอ่นอสิระและในวนัหยดุ นกัเรยีนหอพกัควรแต่งกายดว้ยเสื�อผา้ลาํลองที�สะอาดและสภุาพ 

ไมอ่นุญาตใหส้วมใสเ่สื�อผา้ที�ขาด ลอ่แหลม หรอืเปิดเผยสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย และโรงเรยีนคาดหวงัให้

นกัเรยีนแต่งกายอยา่งเหมาะสมขณะที�อยูน่อกเขตโรงเรยีนเชน่กนั 
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ระบบการให้รางวลั

ความสาํเรจ็และพฤตกิรรมที�ดจีะไดร้บัการเฉลมิฉลอง และไดร้บัรางวลัตามความเหมาะสม โดยทั �งสองหอพกัจะ

มกีารประกาศชมเชยผูป้ระพฤตดิเีป็นประจาํ ซึ�งเจา้หน้าที�หอพกัจะมกีารประเมนิจาก: 

พฒันาการสว่นบุคคล: การแสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิเตบิโตและการพฒันาในทกุ ๆ ดา้นของชวีติภายในรั �ว

โรงเรยีน การบรหิารจดัการตนเอง และความสาํเรจ็ในดา้นกฬีา การละคร ดนตร ีRound Square และอื�น ๆ 

ทาํเพื�อผูอ้ื�น: การแสดงใหเ้หน็ถงึความไมเ่หน็แก่ตวั นึกถงึผูอ้ื�นก่อนตนเอง การมคีวามคดิรเิร ิ�มภายในหอพกัที�

ชว่ยเพิ�มโอกาสและชว่ยเพ ิ�มจติวญิญาณของความเป็นชมุชนใหม้ากขึ�น และแสดงใหเ้หน็ถงึความเมตตากรณุา 

ความเอาใจใส ่และความแน่นแฟ้นระหวา่งกนัอยา่งมนียัยะสาํคญั

ความเป็นผูนํ้า: การแสดงใหเ้หน็ถงึความกลา้หาญ กลา้ที�จะตดัสนิใจในสิ�งที�ถกูตอ้ง เป็นตวัอยา่งที�ดแีละนําพาผู้

อื�นใหป้ระสบความสาํเรจ็และสมัผสัประสบการณ์ใหม ่ๆ ไดม้ากขึ�น แสดงใหเ้หน็ถงึความคดิรเิร ิ�ม ความทุม่เท

ในการทาํงานอยา่งหนกั สรา้งมาตรฐานที�สงูและรกัษามาตรฐานไวใ้หไ้ดเ้พื�อเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูอ้ื�น

เราเฉลมิฉลองความกา้วหน้า การบรรลุเป้าหมาย และความสาํเรจ็ทกุสปัดาห ์นกัเรยีนหอพกัที�แสดงใหเ้หน็ถงึ

คา่นิยมที�ดเีหลา่นี�จะไดร้บัรางวลัเพื�อเป็นขวญักาํลงัใจ

ระบบการรกัษาระเบียบวินัย

การอยูร่ว่มกนัเป็นหมูม่ากภายในหอพกัอาจไมไ่ดร้าบรื�นเสมอไป เดก็ ๆ มกัขาดความตระหนกัวา่พฤตกิรรม

ของตนเองอาจสง่ผลต่อผูอ้ื�นไดอ้ยา่งไร ดงันั �นเราจงึมคีา่นิยมและมาตรฐานภายในหอพกัเพื�อใหท้กุคนมโีอกาส

ที�ดทีี�สดุและเพลดิเพลนิไปกบัการใชช้วีติอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ  นกัเรยีนเป็นผูร้บัความเสี�ยงของผลที�จะตาม

มาหากมพีฤตกิรรมไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ในครั �งแรกจะไดร้บัการตกัเตอืน และหลงัจากนั �นอาจถกูระงบัสทิธิ

พเิศษต่าง ๆ ที�พงึไดร้บั

หากนกัเรยีนแสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมที�ไมเ่หมาะสมบอ่ยครั �ง จะตอ้งถกูกาํกบัดแูลเป็นพเิศษภายในหอพกั ซึ�ง

อาจรวมถงึการจาํกดับรเิวณที�สามารถใชไ้ดภ้ายในหอพกั การเขยีนจดหมายทบทวนตนเอง การจาํกดัการใช้

คอมพวิเตอร ์เลื�อเวลาเขา้นอนเรว็ขึ�น ไดร้บัมอบหมายหน้าที�เพิ �มเตมิ หรอือื�น ๆ 

นกัเรยีนคนใดที�ถกูกาํกบัดแูลเป็นพเิศษภายในหอพกัจะตอ้งเขา้พบหวัหน้าผูด้แูลหอพกัเพื�อพดูคยุ และจะไดร้บั

การรายงานใหผู้ป้กครองทราบ หากไมม่กีารปรบัปรงุพฤตกิรรม อาจมมีาตรการคมุประพฤตเิพ ิ�มเตมิ 
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การกลั �นแกล้งผู้อื�น

การกลั �นแกลง้ผูอ้ื�นไมว่า่จะทางใดกถ็ามถอืเป็นเรื�องยอมรบัไมไ่ดท้ี�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์โดยทั �วไปแลว้

มติรภาพอนัดงีามมกัเกดิขึ�นในหอพกั แต่ในบางโอกาสความเหน็ต่างเกดิขึ�นไดเ้ชน่เดยีวกนั ในสถานการณ์

นั �นเราจงึยดึมั �นในความอดทนอดกลั �น ความเมตตากรณุา และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ เราสนบัสนุนให้

นกัเรยีนหอพกัแจง้เจา้หน้าที�ทนัทหีากสงสยัวา่อาจมกีารกลั �นแกลง้กนัเกดิขึ�น ในกรณตีอ้งสงสยัวา่มกีารกลั �น

แกลง้จะมกีารสบืสวนอยา่งรอบคอบโดยละเอยีด และดาํเนินการอยา่งรวดเรว็เดด็ขาด 

อาหารจดัเลี�ยง

ระหวา่งสปัดาห ์จะมกีารจดัเตรยีมอาหารเชา้และอาหารเยน็ที�หอ้งอาหารภายในหอพกั ในขณะที�อาหาร

กลางวนัจะจดัเตรยีมไวท้ี�หอ้งอาหารของโรงเรยีน แต่ไมว่า่จะเป็นที�ใด ทางโรงเรยีนมกีารจดัเตรยีมอาหารที�

หลากหลายในปรมิาณที�เพยีงพอต่อนกัเรยีนเสมอ ในชว่งวนัหยดุเสารอ์าทติยอ์าหารทกุมื�อจะถกูจดัเตรยีมไว้

ที�หอพกั หากมกีจิกรรมหรอืทรปินอกสถานที�จะมกีารสั �งอาหารกลางวนัแบบกลอ่งเตรยีมไวใ้ห้

เมนูอาหารเยน็โดยทั �วไป: 

ขา้วผดั
มนัฝรั �งทอด
พาสตา้ หรอืสปาเกตตี�
ซอสโบโลเนส
อาหารไทย (เนื�อหม ูไก่ หรอืววั)
แกงแบบไทย
ก๋วยเตี �ยว
คอตเทจพาย
ปลาทอด
ขนมจบี
เฟรชสลดั
ไอศกรมี
พดุดิ�งขนมปังและเนย

เมนูอาหารเช้าโดยทั �วไป: 

ซเีรยีล
ขนมปังปิ�ง
โยเกริต์
ขา้วผดั
ไขด่าว
ไขค่น
ไสก้รอก
ถั �วอบ
แพนเคก้
อาหารเชา้แบบไทย
ซุป
ชา
นํ�าผลไม้
ผลไมส้ด

*รายการอาหารอาจมกีารเปลี �ยนแปลงในบางสถานการณ์

กิจกรรมและกิจกรรมเสริมทกัษะช่วงวนัหยุด

นกัเรยีนหอพกัทกุคนจนถงึระดบั Year 11 ต่างเขา้รว่มโปรแกรมเสรมิทกัษะในวนัเสาร ์มกีจิกรรมหลากหลาย

ใหท้าํโดยตั �งอยูบ่นพื�นฐานของคต ิRound Square IDEALS ซึ�งมเีป้าหมายเพื�อใหน้กัเรยีนไดส้มัผสัโอกาสอนั

น่าตื�นเตน้ ที�มทีั �งความทา้ทาย การทาํงานเป็นทมี การเจรญิเตบิโต และความสนุก ซึ�งทกัษะที�สาํคญัในการใช้

ชวีติมกัพฒันาขึ�นในระหวา่งกจิกรรมเหลา่นี�

เรามกีจิกรรมมากมายในหอพกั แต่ไมต่อ้งแปลกใจหากคณุจะเหน็นกัเรยีนของเราเขา้รว่มแขง่ขนักฬีา ทอ่ง

เที�ยวเชงิวฒันธรรม การฝึกอบรม ทศันศกึษา หรอืโครงการบรกิาร เราคาดหวงัใหน้กัเรยีนลงชื�อเขา้รว่ม

กจิกรรมนอกสถานที�ใหถ้งึจาํนวนขั �นตํ�าของแต่ละเทอมเป็นอยา่งน้อย โดยสามารถลงชื�อไดเ้มื�อเดนิทางถงึ

หอพกัในชว่งเปิดเทอมใหม่
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ในขณะที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนอกสถานที� เราคาดหวงัใหน้กัเรยีนของเราชว่ยเหลอืโครงการบรกิาร

สาธารณะภายในหอพกัแทน เราจะมกีารเชญินกัเรยีนในพื�นที�ใกลเ้คยีงเขา้มาภายในหอพกั และจดักจิกรรม

หรอืเกมต่าง ๆ ใหพ้วกเขาไดเ้ลน่ เพื�อเป็นการตอบแทนแก่ชมุชนของเรา 

ในสว่นของกจิกรรมเพ ิ�มเตมิในชว่งวนัหยดุ นกัเรยีนหอพกัของเรามกัเขา้รว่มชมการแสดงคอนเสริต์ในพื�นที� 

ชมการแสดงโอเปรา่ หรอืสมัผสัประสบการณ์ใหม ่ๆ ของเทศกาลเฉลมิฉลองประจาํชาต ิ

16



BOARDING HANDBOOK

ตวัอย่างกิจกรรม: 

การแขง่ขนักฬีา งานบรกิารสาธารณะ
สเกต็นํ�าแขง็ งานวิ�งเพื�อสขุภาพในกรงุเทพฯ
เวคบอรด์ กฬีาทางนํ�า
MOCA (พพิธิภณัฑศ์ลิปะรว่มสมยั)             สวนรถไฟ และอุทยานผเีสื�อและแมลง กรงุเทพฯ
เมอืงโบราณ ทศันศกึษารมิแมนํ่�าเจา้พระยา
พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�า การแสดงโอเปรา่และระบาํ
ซาฟารเีวลิด ์ สวนสนุกดรมีเวลิด์
วดัและพระราชวงั สวนสยาม
ตลาดนดัจตุจกัร ปีนผาในรม่

สถานการณ์พิเศษ

ผูป้กครองหอพกัตอ้งการทราบถงึสถานการณ์พเิศษใด ๆ กต็ามที�อาจสง่ผลถงึชวีติความเป็นอยูท่ี�โรงเรยีน

ของนกัเรยีนแมว้า่จะเป็นเรื�องเลก็น้อย การไดร้บัรูถ้งึปัญหาที�เกดิขึ�นไมว่า่จะเป็นที�โรงเรยีนหรอืที�บา้นถอืเป็น

เรื�องสาํคญัเชน่กนั และควรจะไดร้บัการจดัการอยา่งรวดเรว็และรอบคอบเพื�อใหก้ารสนบัสนุนที�เหมาะสมเกดิ

ขึ�นได้

ช่องทางติดต่อที�เป็นประโยชน์:

ประธานกรรมการบริหาร

Dr Virachai Techavijit 

+66 (0) 89 130 5555 Mobile
+66 (0) 2 957 5777
chairman@regents.ac.th

หวัหน้าผูด้แูลหอพกั

Mr Tim Bayley
+66 (0) 62-859-7272 Mobile
tim.bayley@regents.ac.th

ผูป้กครองหอพกัชาย

Mr Edilson Leorato (Eddie) 
+66 (0) 81  656  9222 Mobile
eddie.leorato@regents.ac.th

ผูช่้วยดแูลหอพกัชาย

Mr Michael De Rosas 
+66 (0) 94  505  8756 Mobile
michael.derosas@regents.ac.th

ครใูหญ่

Mr Martyn Smith
principal@regents.ac.th

ผู้ปกครองหอหักหญิง

Ms Katie Banks
katie.banks@regents.ac.th

ผู้ช่วยดูแลหอพักหญิง

Ms Liljedahl Fabian (Dahl) 
+66 (0) 61  916  6583 Mobile 
liljedahl.Fabian@regents.ac.th

ผู้ช่วยดูแลหอพักหญิง

Ms Catequita Marcela (Cel) 
+66 (0) 82  777  5839 Mobile 
cel.catequista@regents.ac.th
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ปฏิธินโรงเรียน
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ปฏทินิของโรงเรยีนอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเลก็นอ้ยหากมปีระกาศจากรฐับาล
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