
(ค ำแปล) 

ภาพรวมของโรงเรียนนานาชาติรักบี ้

ข้อมูลแนะน า 

โรงเรียนนำนำชำติรกับี ้เริ่มเปิดสอนนกัเรียนระดบั Pre-Prep และ Prep ในปี พ.ศ. 2560  ส่วนระดบั Senior 
จะเปิดสอนในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561 โรงเรียนใหค้วำมรูต้ำมควำมตอ้งกำรของเด็กตัง้แตว่ยั 2 ปีจนถึง 19 ปี 

โรงเรียนนำนำชำติรกับี ้กบัโรงเรียนรกับีใ้นสหรำชอำณำจกัรซึ่งกอ่ตัง้มำนำนกวำ่ 450 ปี เปรียบเสมือนโรงเรียนพ่ีโรงเรยีนนอ้ง 

หลักสูตร 

Pre-Prep และ Prep 

หลกัสตูรของ RST ครอบคลมุเนือ้หำวิชำกำรดำ้นต่ำงๆ โดยมวีตัถปุระสงคด์งันี:้  

i. เพื่อใหม้ั่นใจว่ำเด็กมีพฒันำกำรทำงสงัคมและตนเอง 
ii. เพื่อปลกูฝังควำมรกัในกำรเรยีนรูแ้ละวิชำเฉพำะ  
iii. เพื่อสนบัสนนุและเรง่รดัพฒันำกำรทำงวิชำกำรตำมควำมเหมำะสม 
iv. เพื่อพฒันำจรยิธรรมกำรท ำงำนและกำรสรำ้งแรงจงูใจใหต้นเองอย่ำงเหมำะสม 
v. เพื่อช่วยใหเ้ด็กแต่ละคนบรรลถุึงศกัยภำพทำงวิชำกำรของตน และทำ้ยสดุ 
vi. เพื่อเตรียมควำมพรอ้มเด็กในกำรเรียนและสอบระดบั IGCSE (International General Certificate of Secondary 

Education) และระดบั A-Level  
หลกัสตูรของ RST ยดึแนวทำง: 
● เป้ำหมำยกำรเรียนรูร้ะยะแรกเริ่มของสหรำชอำณำจกัรตำมระยะพืน้ฐำนกำรเรียนรูใ้นวนัแรกเริ่ม (จนถงึอำย ุ5 ปี) 
● หลกัสตูรแห่งชำติของประเทศองักฤษและเวลส ์ 
● หลกัสตูร 11+ และ 13+ ขององคก์รตรวจสอบโรงเรยีนเอกชนในสหรำชอำณำจกัร (UK Independent Schools Examination 
Board) และ 

Senior (Year 9 ถึง 13) 

หลกัสตูรของเรำยึดหลกัสตูรของสหรำชอำณำจกัรเป็นแม่แบบ ใน Year 9 (Key Stage 3) จะไดเ้รียนวิชำภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์
วิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์และภมูิศำสตร ์ นกัเรียนจะตอ้งเลือกเรียนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจนี สเปนหรือฝรั่งเศส) 1 ภำษำ 
และสำมำรถเลือกเรยีนดนตรี วิทยำศำสตรค์อมพวิเตอรห์รือคณิตศำสตร ์เสรมิดว้ยเรียนกำรละคร ดนตรี กำรออกแบบและเทคโนโลยี 
และปรชัญำไดว้ชิำละหน่ึงชั่วโมงต่อสปัดำห ์

ใน Year 10 และ 11  (Key Stage 4) จะไดเ้รียนหลกัสตูร IGCSE (Cambridge & Pearson)  ขณะที่ Year 9 
นกัเรียนจะไดเ้รียนวิชำหลกั ไดแ้ก่ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์ฟิสิกส ์เคมีและชวีวิทยำ 
นกัเรียนจะตอ้งเลือกเรยีนประวตัศิำสตรห์รือภมูิศำสตรว์ิชำใดวชิำหนึ่งและภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำจีน สเปนหรือฝรั่งเศส) อีก 1 
ภำษำ อีกทัง้เรียนวิชำเลือกอกี 2 วิชำจำกภมูิศำสตร ์ประวตัศิำสตร ์ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝรั่งเศส กำรออกแบบและเทคโนโลยี 
ศิลปะ ดนตรี กำรละคร ธุรกจิศกึษำหรือพลศกึษำ  นกัเรียนจะตอ้งสอบวดัผล IGCSE ในเดือนมถินุำยน Year 11 

ใน Year 12 และ 13 (Key Stage 5) นกัเรียนจะไดเ้รียนหลกัสตูร A-Level (Cambridge & Pearson) และเลือกเรียนอกี 4 วชิำจำก 
วรรณคดีองักฤษ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์คณิตศำสตรเ์พิ่มเตมิ ฟิสิกส ์เคมี ชีววิทยำ ธุรกิจศกึษำ เศรษฐศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์
ภมูิศำสตร ์ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝรั่งเศส กำรออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะและกำรออกแบบ กำรละคร ดนตรีหรือพลศกึษำ  
เมื่อจบ Year 12 นกัเรียนจะมีทำงเลือกเรยีนต่อเพยีง 3 วิชำของหลกัสตูร A-Level 

 



(ค ำแปล) 
การเตรียมตัวเข้ามหาวทิยาลยั 

หวัหนำ้ระดบั Sixth Form จะท ำงำนรว่มกบันกัเรียนปี 13 ในกำรเตรียมควำมพรอ้มเพื่อเขำ้มหำวิทยำลยัทั่วโลก 
รวมถงึใหค้วำมชว่ยเหลือในกำรกรอกใบสมคัร UCAS ส ำหรบัมหำวิทยำลยัในสหรำชอำณำจกัร กำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบั 
Oxbridge กำรเตรียมสอบ SAT และ ACT เพื่อเขำ้ศกึษำต่อในสหรฐัอเมรกิำ กำรสมคัรเขำ้มหำวิทยำลยัในประเทศออสเตรเลีย 
ประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ที่รบัเขำ้ศกึษำต่อของมหำวิทยำลยัในไทย 
และจดักำรใหน้กัเรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศกำรของมหำวิทยำลยัในไทย และจดักำรเก่ียวกบักำรเยี่ยมชมโรงเรียนนำนำชำติรกับี ้
ไทยโดยผูแ้ทนจำกมหำวิทยำลยัทั่วโลก 

การอยู่ประจ า 

โรงเรียนนำนำชำติรกับี ้จดัหอพกัส ำหรบันกัเรียนประจ ำแยกกนั ระหว่ำงระดบัประถมศกึษำ (Year 3 ถึง 8) และ Senior (Year 9 ถึง 
13) ผูด้แูลนกัเรียนในหอพกัเป็นครูในโรงเรียน กำรอยู่หอแบ่งเป็นสำมประเภทคือ อยู่ประจ ำสปัดำหล์ะ 7 คืน สปัดำหล์ะ 5 คืน 
หรือสปัดำหล์ะ 2 คืน ผูพ้กัพอใจกบัควำมสะดวกสบำยของหอพกั นกัเรียน Year 3 และ 4 อยู่หอ 6 เตียงนอน นกัเรียน Year 5 ถึง 9 
อยู่หอ 4 เตียง นกัเรยีน Year 10 และ 11 พกัในหอ้งเตียงคู่ ส่วนนกัเรียน Year 12 และ 13 มีหอ้งนอนและหอ้งน ำ้ส่วนตวั 

เวลาเรียนเพิ่มขึน้ 

เวลำเรียนของโรงเรียนนำนำชำตริกับี ้ในวนัเปิดท ำกำรเรยีนกำรสอน เลิกเวลำ 17.50 น. ส ำหรบัระดบั Prep และเวลำ 18.00 น. 
ส ำหรบั Senior แต่ละวนัเตม็ไปดว้ยบทเรียนทำงวิชำกำร กีฬำ และกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชนต์อ่ทำงรำ่งกำยและจติใจ 
นกัเรียนระดบั Prep ที่ไม่ใช่นกัเรยีนประจ ำมีเวลำท ำกำรบำ้นใหเ้สรจ็ที่โรงเรียนและใหน้กัเรียนระดบั Senior 
ซึ่งไม่ใช่นกัเรียนประจ ำสำมำรถเลือกจะอยู่หลงัอำหำรว่ำงเพื่อท ำกำรบำ้นใหเ้สรจ็ที่โรงเรียน 

เสริมหลักสูตร 

โรงเรียนมีโครงกำรเสรมิหลกัสตูรอย่ำงกวำ้งขวำง มีกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำกบัโรงเรียนอื่นๆ ในชนิดกีฬำส ำคญั นอกจำกนี ้
ยงัไดม้กีำรจดัตำรำงเวลำในโรงเรยีนเพื่อใหม้ั่นใจวำ่เดก็นกัเรยีนทกุคนเขำ้รว่มกิจกรรมทำงกำยภำพ 
ในวนัองัคำรและวนัพฤหสับดีจะมีกำรเล่นเกมในชว่งบำ่ยซึ่งเด็กนกัเรียนจะไดฝึ้กเล่นกีฬำหลกัในชว่งเวลำที่ก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ  

กีฬำส ำคญัไดแ้ก่ รกับีเ้จ็ดคน ฟตุบอล ฟตุซอล บำสเก็ตบอล วอลเล่ยบ์อล เน็ตบอล กรีฑำ และวำ่ยน ำ้ กีฬำอื่นๆ บำงประเภท เช่น 
แล่นเรือใบ พำยเรือคำยคั ขี่มำ้ และกอลฟ์ก็มีอยูใ่นโครงกำรกีฬำที่กวำ้งขวำงขึน้ดว้ยเช่นกนั 

ชมรมและกจิกรรมอื่นๆ เช่น หมำกรุก กำรเดินเทำ้ที่ใชแ้ผนท่ีและเข็มทิศ 
และแผนกำรดยคุแห่งเอดินเบิรก์ช่วยเสรมิสรำ้งหลกัสตูรของเรำมำกยิง่ขึน้ 

ดนตรี 

โรงเรียนนำนำชำติรกับี ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรเล่นดนตรเีป็นพิเศษ นกัเรียนทกุคนจะตอ้งเรียนดนตรีจนกระทัง้จบ Year 9 
โรงเรียนส่งเสรมิใหน้กัเรียนเลือกเล่นดนตรีชนิดหนึ่งชนิดใดและมีสว่นรว่มในวงดนตรี คณะนกัแสดง คณะนกัรอ้งประสำนเสียง 
มีกำรวำงแผนจดัแสดงละครเพลงทกุปีเพื่อแสดงใหเ้ห็นควำมสำมำรถพิเศษทำงดำ้นดนตรีของนกัเรียน 
เช่นเดียวกบักำรเล่นดนตรใีนงำนเลีย้งสงัสรรคต์อนเย็น 
กำรไปพบครูสอนเล่นดนตรีนัน้ท ำใหเ้รำไดเ้พิม่ควำมรูท้ำงดำ้นดนตรีในเชิงลกึแก่โครงกำรนี ้เรำเชื่อว่ำ 
โครงกำรดนตรีที่โดเด่นนัน้มีส่วนส ำคญัต่อคณุภำพดำ้นกำรศกึษำ 


