St. Stephen’s English & Adventure Camp
Handbook 2022
ทำควำมรู้จัก St. Stephen’s English & Adventure Camp
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ St. Stephen’s English & Adventure Camp 2022 จัดเพื่อประสบการณ์ความรูแ้ ละการ
พัฒนาทักษะ ในรูปแบบที่แตกต่าง จัดเป็ นประจาทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน และเดือนตุลาคม

English Communication Learning
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบรอบด้านทัง้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน กับครูตา่ งชาติที่มีประสบการณ์ อย่างใกล้ชิดผ่านวิธีการสอน
แบบ Learning by Doing ทัง้ สนุกและเข้าใจง่าย

Social Behavior
เรียนรูท้ ี่จะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ื่น การแบ่งปั น การเสียสละ การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และช่วยเหลือตนเองตลอด 3 สัปดาห์

Self Confidence
เสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง ร้องเพลง ศิลปะและเต้นรา

Sports & Activities
สนุกสนานกับเกมกีฬาหลากหลาย อาทิ ว่ายนา้ แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล รวมทัง้ กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรูเ้ รือ่ งราวการใช้
ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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บทสัมภำษณ์ผู้ปกครองและน้องๆ ทีเ่ ข้ำแคมป์ กับ ร.ร.นำนำชำติเซนต์สตีเฟ่ นส์
เขำใหญ่
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ควำมรู้สึกของผู้ปกครองทีม่ ีต่อแคมป์ Comment จำกผู้ปกครองผ่ำน Facebook
และ Instagram
ครอบครัว คุณบอย ถกลเกียรติ และคุณกณิกำร์ วีรวรรณ

[English & Adventure Camp at Khao Yai 2022]

Page 3

St. Stephen’s English & Adventure Camp
Handbook 2022

ค่ายภาษาอังกฤษ English & Adventure Camp 2022 ปี นีเ้ ราจะดึงศักยภาพของน้อง ๆ รอบด้านมาใช้ประโยชน์
สูง สุด ฝึ ก การท างานเป็ นที ม และน าความคิ ด สร้า งสรรค์ม าประยุก ต์ใ ช้กั บ กิ จ กรรม เด็ ก ทุ ก คนมี ทัก ษะพิ เศษและมี
ความสามารถเป็ นผูช้ นะในสิ่งที่ตนเองถนัด ได้ จากประสบการณ์จดั แคมป์ กว่า 20 ปี เราได้ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษให้
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย และนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง น้องๆ จะได้ฝึกความกล้าแสดงออกในการ
นาเสนอผลงานเป็ น ภาษาอังกฤษให้ผูป้ กครองชมในวัน ปิ ด แคมป์ ท าความคุ้น เคย เรีย นรู ก้ ารพูด ฟั ง อ่าน เขี ยน กับ ครู
ชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่ ม ากประสบการณ์ ร่วมกิ จ กรรมแสนสนุก มากมาย อาทิ Sport Day, The Next Top Model,
Talent Show เดินป่ า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อ เปิ ดโลกทัศน์ไม่ให้การเรียนรู อ้ ยู่แต่ในตารา
เท่านัน้ !

รับนักเรียนทั่วไปอายุ 6-15 ปี
พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกมส์ภาษา กีฬา ศิลปะ และกิจกรรมค้นหาพรสวรรค์ ส่งเสริมความ
กล้าแสดงออก อาทิ The Next Top Model และ SIS Camp Got Talent
ผจญภัย กับการเดินป่ า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริง หรือ Learning by Doing
ทัศ นศึก ษา ณ แสงธรรมส่อ งชี วิต , สวนน ้า Scenical World Khao Yai เปิ ด โลกทัศ น์จากการเรีย นนอกห้อ งเรีย น
(ดูตามสถานการณ์โควิดอีกที)
ทึง่ ไปกับศักยภาพของลูกคุณ ร่วมชื่นชมผลงานและเป็ นกาลังใจในการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษในวันปิ ดแคมป์
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1. กำรเรียนกำรสอน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปะ กีฬา สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง
ทัศนศึกษานอกสถานที่และสันทนาการต่างๆ สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง (เช่น แข่งกีฬาสี, เดินแบบในกิจกรรม The Next
Top Model, ประกวด SIS Camp Got Talent, กล่อมเกลาความคิดทางจิตใจ
ฝึ กสมาธิซงึ่ เป็ นพืน้ ฐานสูค่ วามสาเร็จ ด้วยการปฎิบตั ิธรรมสาหรับเยาวชน)
สอนโดยคณะครูชาวต่างชาติผทู้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
แบ่งกลุม่ ย่อยตามอายุและความรูพ้ นื ้ ฐานภาษาอังกฤษ โดยมีคณ
ุ ครูชาวต่างชาติและครูผชู้ ่วยชาวไทยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด

2. สถำนทีจ่ ัดแคมป์
นักเรียนจะได้เรียนและพักอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่ นส์ เขาใหญ่ ตลอดทัง้ 3 สัปดาห์ที่พร้อมด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชม. และสิง่ อานวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากล อาทิ
• ห้องเรียนปรับอากาศ
• สระว่ายนา้ ขนาดมาตรฐาน
• หอพักนักเรียนปรับอากาศแยก ชาย / หญิง
• ห้องเรียนศิลปะ
• สนามเด็กเล่น
• โรงยิมบาสเกตบอล / วอลเลย์บอล / แบดมินตัน
• โรงอาหารขนาดใหญ่
• สนามฟุตบอล
• ห้องพยาบาล
• สนามเทนนิส 3 สนาม
• โรงซักรีด
พรั่งพร้อมด้วยสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน ตามมาตรฐานสากล สาหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3. ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน
ณ โรงเรียนนำนำชำติเซนต์สตีเฟ่ นส์ กรุ งเทพฯ ถ.วิภำวดีรังสิต โทร. 02-5130270-1 หรือช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ
(ดูตำมสถำนกำรณ์)
• เพื่อให้ผปู้ กครองทราบข้อมูลการเข้าแคมป์ อย่างละเอียด
กำรทดสอบวัดระดับจัดชัน้ เรียนจะจัดสอบในวันเปิ ดแคมป์ ที่โรงเรียนนำนำชำติเซนต์สตีเฟ่ นส์ เขำใหญ่
4. รำยละเอียดกำรเดินทำง

กรุ งเทพ
9 ตุลำคม 2565
08.00 น. เริ่มลงทะเบียน พร้อมตรวจ ATK ทีโ่ รงเรียนนำนำชำติเซนต์สตีเฟ่ นส์ ถ.วิภำวดีรงั สิต
***(หำกผู้ปกครองประสงค์เข้ำภำยในบริเวณโรงเรียนฯ รบกวนโชว์ผล ATK ก่อนเข้ำบริเวณโรงเรียนฯ เพื่อรอน้องขึน้ รถบัส)***

09.30 น. ออกเดินทางสูโ่ รงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่ นส์ เขาใหญ่
11.30 น. ถึงโรงเรียนฯ นักเรียนทีม่ ากับรถบัสโรงเรียน

เขำใหญ่ สาหรับนักเรียน ** Noted: ท่านผูป้ กครองทีส่ ง่ บุตรหลานเอง ควรถึงโรงเรียนเวลา 11.00-12.00 น. (สามารถฝาก
ยาประจาตัวหากมี) และสามารถกลับได้เลย ไม่ควรรอ เพื่อลดความแออัดในพืน้ ที่ และให้โอกาสเด็กปรับตัวเข้ากับกลุม่ เพื่อน
ใหม่ได้เร็วขึน้ **

11.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่เขำใหญ่ พร้อมตรวจ ATK **บริเวณ Tower A โซนหน้ า office**
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
13.00 น. แนะนาคณะอาจารย์ผสู้ อนชาวต่างประเทศและครูผชู้ ่วยสอนชาวไทย
14.00 น. ทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษสำหรับกำรจัดกลุ่มผู้เรียน
15.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม/นันทนาการภาษาอังกฤษ/จัดกลุม่ เข้าที่พกั
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.45 น. กิจกรรมนันทนาการกลุม่ เพื่อทาความรูจ้ กั กับอาจารย์ตา่ งชาติ, พี่ประจากลุม่ และเพื่อนๆ
20.30 น. กลับที่พกั /เตรียมตัวเข้านอน
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5. วันปิ ดค่ำย St. Stephen’s English & Adventure Camp

22 ตุลำคม 2565 (เฉพำะนักเรียน)
09.00 น. – 10.00 น้องๆทากิจกรรมปิ ดแคมป์
10.00 น. – 11.15 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร
11.15 น. – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

รับน้องๆกลับได้ 12.00 น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณโรงอำหำร
*ผู้ปกครองทีไ่ ม่สำมำรถมำรับนักเรียนได้ในบริเวณโรงเรียนฯ สำมำรถใช้บริกำรรถรับ-ส่งของโรงเรียนฯ ทีจ่ ัดเตรียมไว้*

13.00 น. สาหรับน้องๆกลับกับทางโรงเรียนฯ ออกเดินทางจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่ นส์เขาใหญ่ โดยรถบัสปรับอากาศ
15.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยผูป้ กครองสามารถรับนักเรียนได้ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่ นส์
ถ.วิภาวดีรงั สิต โทร. 0-2513-0270-1

6. กำรติดต่อกับนักเรียน
นักเรียนจะสามารถใช้โทรศัพท์มอื ถือของตนเอง ติดต่อกลับผูป้ กครองได้

Bubble 1 & 2: เวลำ 17.15 น. ถึงเวลำ 17.45 น.
Bubble 3 & 4: เวลำ 17.30 น. ถึงเวลำ 17.50 น.
ตลอดระยะเวลาการเข้าแคมป์ ยกเว้ น วันที่มีกิจกรรมตอนเย็นเพิม่ เติม ทัง้ นี ้ ทางโรงเรียนขออนุญาตแนะนาให้ทางผูป้ กครอง
**เตรียมโทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์จและซิมส์ที่มีอินเตอร์เน็ตไว้ให้สาหรับบุตรหลานของท่านใช้ในการติดต่อกลับท่านด้วย**

7. กำรติดต่อกับโรงเรียน
ท่านสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนนานาเซนต์สตีเฟ่ นส์ เขาใหญ่ กรุณาฝากข้อความไว้ที่พนักงานรับโทรศัพท์หรือเจ้าหน้าที่ประจา
ค่ายโดยพนักงานรับโทรศัพท์จะส่งต่อข้อความให้นกั เรียนโทรกลับ

โทร. 086-4688040 / 081-9040992 เวลำ 08.00 – 12.00 น. และ 12.30 – 18.00 น.
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8. กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำทีค่ ่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับค่ายหรือต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจาค่าย ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

091-219-0042
ระหว่ำงเวลำ 9.00- 10.30 น. , 13.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 19.00 น.
นอกเหนือจากเวลานีเ้ ฉพาะกรณีฉกุ เฉิน
ท่านสามารถส่งข้อความ SMS เพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ ิดต่อกลับ
โทรศัพท์เครือ่ งนี ้ ไม่ อนุญาตให้ใช้ติดต่อพูดคุยกับเด็กโดยตรง
Email Address ผูป้ กครองสามารถส่งอีเมล์ตดิ ต่อกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือส่งข้อความ
ให้แก่บตุ รหลานผ่านทาง khaoyaicamp@gmail.com ซึง่ ผูป้ กครองสามารถส่งอีเมล์หาเราได้ตลอด 24 ชม. และ
เจ้าหน้าที่จะทาการตอบกลับในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ของทุกวัน
ทางค่ายได้จดั เว็บไซต์เพื่อให้ผปู้ กครองได้ตดิ ตามบรรยากาศของค่าย ชมรูปภาพพร้อมคาบรรยาย จาก เจ้าหน้าที่
ค่ายตลอด 3 สัปดาห์ที่ http://www.facebook.com/ststephenschool หรือคลิก Like ที่ Fan page
http://www.facebook.com/khaoyaicamp.sis โดยผูป้ กครองต้องมี Account Facebook ก่อน
(ทัง้ นีก้ ารอัพเดตรูปภาพต่างๆ จะทาสัปดาห์ละ 4 - 5 ครัง้ )
เพิ่มเป็ นเพื่อน St. Stephen’s camp ID “@st.stephen-camp” ที่ line หรือ line@ (กรุณาใส่ “@” ด้วย)

9. กำรรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนและเยีย่ ม
ทำงโรงเรียนฯ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองรับน้องๆออกนอกบริเวณโรงเรียนฯ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19
และไม่อนุญำตให้นำอำหำรเข้ำมำ จำกภำยนอกโรงเรียน

*** งดเยีย่ มเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด เพือ่ ควำมปลอดภัยของลูกหลำนของท่ำน ***
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10. อำหำร
ในแต่ละวัน ทางโรงเรียนฯ ได้จดั อาหาร 3 มือ้ และอาหารว่าง ไว้บริการแก่นกั เรียนทุกคน นักเรียนสามารถนาขนมมาเก็บไว้ได้
ที่หอพัก แต่นกั เรียนจะได้รบั อนุญาตให้รบั ประทานเฉพาะด้านนอกหอพักเท่านัน้
**ไม่อนุญำตให้นำอำหำรเข้ำมำ จำกภำยนอกโรงเรียน**
่ ัก
11. ทีพ
ห้องนอนจะเป็ นห้องปรับอากาศ แยกตึกชาย / หญิง มีตเู้ สือ้ ผ้ากัน้ แบ่งเป็ นสัดส่วน
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12. กำรซักรีด
ทางโรงเรียนฯ ได้จดั เตรียมถุงซักรีดให้นกั เรียน โดยนักเรียนที่ตอ้ งการนาเสือ้ ผ้าส่งซัก ให้นกั เรียนเขียนหมายเลข PIN
ประจาตัวของนักเรียนด้วยปากกาเคมีไว้ที่คอเสือ้ ด้านในทุกตัว แล้วให้ใส่ผา้ ที่จะส่งซักนัน้ ไว้ในถุงซักรีดแล้วนาไปส่งให้แผนกซัก
รีดด้วยตนเอง โดยนักเรียนสามารถส่งผ้าซักได้ทกุ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่งเช้าวันไหนก็จะได้รบั ตอนเย็นของวันถัดไป เช่น ส่งซักเช้า
วันจันทร์ ก็จะได้รบั ผ้าตอนเย็นวันอังคาร เป็ นต้น
**เสือ้ ใน กำงเกงใน ถุงเท้ำซักเอง ไม่เป็ นจะมีมีพี่เลีย้ งสอนให้ น้ำยำซักผ้ำมีให้ไม่ต้องเตรียมมำเอง**
** เนื่องจากบริการซักรีดของทางโรงเรียนเป็ นการซักรีดแบบใช้ ความร้ อนสูงซึง่ อาจทาให้ เสือ้ ผ้ าบางประเภทมีขนาด
หดเล็กลงหลังการซักรีด จึงแนะนาให้ นักเรียนนาเสือ้ ผ้ าทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้ อยไปใช้ ในการเข้ าค่าย**
13. สิ่งของที่ต้องเตรียม

**** หน้ ากากอนามัยใช้ แล้ วทิง้ อย่างน้ อย 30 ชิ้น (ใช้ วันละ 1 ชิ้น) ****
1) เสือ้ ยืดแขนสัน้ 6 – 8 ตัว
2) กางเกงขาสัน้ และ กางเกงขายาว 6 – 8 ตัว
(ไม่ควรนาเสือ้ ผ้าราคาแพงมาเข้าค่ายฯ เพราะเด็กทากิจกรรมนอกห้องเรียนอาจจะสกปรกง่าย)
3) ชุดกระโปรงหรือกระโปรง 1 – 2 ตัว (สาหรับนักเรียนหญิงใส่ในวันรับประกาศนียบัตร)
4) เสือ้ เชิต้ หรือเสือ้ คอปกโปโล 1 – 2 ตัว (สาหรับนักเรียนชายใช้ใส่ในวันรับประกาศนียบัตร)
5) ชุดนอน (ควรเป็ นผ้าหนา แขนยาว – ขายาว) 3 ชุด
6) ชุดว่ายนา้ หมวกว่ายนา้ และแว่นตาว่ายนา้ 1 ชุด
7) ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
8) ชุดชัน้ ใน
9) รองเท้าฟองนา้ – รองเท้าแตะ 1 คู่
10) รองเท้ากีฬา 1-2 คู,่ ถุงเท้า 5 คู่
11) หมวกกันแดด, กระติกนา้
12) ของใช้สว่ นตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ครีมกันแดด หมวกกันแดด
13) เสือ้ ยืดสีขาวไม่มีลวดลาย สาหรับทากิจกรรม Tie Dye 1 ตัว (กิจกรรมย้อมสีเสือ้ )
14) หนังสืออ่านเล่น หรือสมุดวาดภาพ (สาหรับเวลาว่างหลังรับประทานอาหารเย็น)
15) ทางโรงเรียนได้จดั เตรียมที่นอนพร้อมหมอนและผ้าห่มไว้ให้แล้ว แต่นกั เรียนสามารถนาผ้าห่มส่วนตัวมา เพิ่มเติมได้บา้ ง
ตามความเหมาะสม
16) ยาประจาตัว นักเรียนต้องยานามาฝากไว้ที่พยาบาลในวันเปิ ดแคมป์ ไม่อนุญาตให้นกั เรียนทานยาเอง
17) เครือ่ งเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ …………มีตอ่ หน้า 12
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18) นักเรียนสามารถนาสมุดคาศัพท์ หรือ Dictionary มาได้สาหรับ Talking Dictionary และเกมส์กด ห้ามนักเรียนทุกคน
นามาเข้าค่าย
19) การ์ดชื่อและที่อยูผ่ ปู้ กครอง สาหรับนักเรียนเก็บไว้ในกระเป๋ าสตางค์ รูปถ่ายผูป้ กครอง หรือครอบครัว (กรณีเด็กเล็กไว้ดู
เวลาคิดถึง)
20) เด็กเล็กไม่ควรนาเงินติดตัว ควรฝากไว้ที่ School Bank และมีบริการเบิกถอนได้ตามจานวนทีใ่ ช้แต่ละวัน
21) กระเป๋ าเป้เล็กๆ สาหรับใส่ของส่วนตัว
22) เสือ้ กันหนาว (ป้องกันกรณีสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงกระทันหัน)
23) ไดร์เป่ าผม สาหรับน้องๆที่ผมยาว
24) ไม้แขวนเสือ้ สาหรับตากเสือ้ ใน กางเกงในที่ซกั และแขวนผ้าในตูเ้ สือ้ ผ้า
25) ตะกร้าใส่อปุ กรณ์อาบนา้
26) **กระติกนา้ **
ผูป้ กครองควรเขียนชื่อเล่นและ PIN number ( แจ้งก่อนปฐมนิเทศ )ของนักเรียนไว้ที่ของใช้และเสือ้ ผ้าทุกชิน้ เพื่อใน
กรณีที่เกิดการสูญหาย โรงเรียนฯ จะสามารถติดตามคืนให้นกั เรียนได้
ทางโรงเรียนฯ ได้จดั บริการซักรีดเสือ้ ผ้าให้ฟรี โดยนักเรียนต้องนาส่งที่หอ้ งซักรีดเองหากนักเรียนลืมสิง่ ของไว้ กรุณา
ติดต่อทางโรงเรียนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ มิฉะนัน้ โรงเรียนฯ จะทาการบริจาคให้เด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
หมายเหตุ: นักเรียนทุกคนไม่ควรนาของส่วนตัวมีคา่ ทุกประเภทมาเข้าค่าย หากเกิดการสูญหายทาง โรงเรียนฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
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14. สถำนที่พกั สำหรับผู้ปกครองติดกับโรงเรียน
ศูนย์อบรมไทยสมุทร ตัง้ อยูต่ ิดกับโรงเรียนฯ โทร. 095-368-8331

** หมำยเหตุ กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดจำกโรงแรมและรีสอร์ท ด้วยตัวเอง **
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