คอร์สการศึกษาภาคฤดูรอ้ น

เตรียมพร้อมนักเรียนต่างชาติ เพือ่ การศึกษาในโรงเรียนประจำ�ในสหราชอณาจักร
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คอร์สที่เอเตอร์ตันทุกคอร์ส มี...

การต้อนรับเข้ามาศึกษาที่เอเตอร์ตันด้วย

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

สอนภาษาอังกฤษ

บทเรียนวิทยาศาสตร์ในเชิงปฏิบตั ิ

การเทีย่ วทีน่ า่ ตืน่ เต้น

โปรแกรมการกีฬาทีเ่ ต็มรูปแบบ

โรงเรียนทีป่ ลอดภัย
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โรงเรียนเวลลิ่งตัน
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เรียนวิชาเพิม่ ได้ถงึ 10 วิชา

นักเรียนเจ้าบ้านชาวอังกฤษทีเ่ ป็นมิตร

กิจกรรมสังคมทีน่ า่ อัศจรรย์

มารยาททีด่ ี

นักเรียนมีความสุข!

3
3
3
3
3

จุดมุ่งหมายของการศึกษาภาคฤดูร้อนที่เอเตอร์ตัน คือการเตรียมตัว
นักเรียนพร้อมในการเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำ�ในสหราชอณาจักร
คอร์สเรียนยังเหมาะสมแก่นักเรียนผู้ที่ต้องการจะ 'ทดลอง' การศึกษา
ของอังกฤษในภาคฤดูร้อน
คอร์สของเราเป็นคอร์สเรียนวิชาการ นั่นคือคุณจะเรียนจริงและมีความ
คืบหน้าจริง แต่คุณก็จะมีความสนุกสนานมากด้วย

นอกเหนือจากการเรียนวิชาการแล้ว เราเน้นทีก่ ารพัฒนาการของนักเรียน
'ทักษะแฝง' เช่น การทำ�งานในกลุม่ การเป็นผูน้ �ำ การสือ่ สาร ความ
สร้างสรร และการปรับตัวเข้าร่วมในกลุม่ การเรียนคอร์สภาคฤดูรอ้ นที่
Etherton Education เป็นความทรงจำ� เป็นประสบการณ์ท่ี
แน่นหนา ทีค่ ณ
ุ จะไม่มวี นั ลืม
โปรดมาและร่วมเรียนกับเรา

ผู้ก่อตั้งของเรา

Peter Etherton
(ปีเตอร์ เอเตอร์ตัน)

BA (Hons), MA (Lond.), MA (Lancs.)

ผูเ้ ขียน Oxford English อนุกรม และหนังสือ
เรียนอืน่ ๆ กว่า 100 เล่ม. เคยเป็นครูท่ี
Chinese University of Hong Kong,
เชีย่ วชาญ British Council ELT และ เป็นผู้
สอบ IELTS

Anne Etherton
(แอนน์ เอเตอร์ตัน)

BA (Hons), Dip. Ed., MA (Lancs.)

มีประสบการณ์ในการสอนทีม่ หาวิทยาลัยใน
ฮ่องกง และซาอุดิ อาระเบีย และทีโ่ รงเรียนประจำ�
ในสหราชอณาจักร ผูอ้ �ำ นวยการก่อตัง้
Taunton International Study Centre.

คอร์สภาคฤดูรอ้ น เรียนภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ตำ�แหน่ง

หลักสูตร

อายุ

ระยะเวลา

คอร์สวิชาการระดับเด็กเล็ก

10-12

2, 4, 6 หรือ 8 สัปดาห์

คอร์สก่อนเข้าเรียน GCSE

13-15

2, 4, 6 หรือ 8 สัปดาห์

คอร์สก่อนเรียน GCSE แบบเร่งด่วน

15-17

6 สัปดาห์

คอร์สก่อนเรียน A-Level สามปี

15-17

4, 6 หรือ 8 สัปดาห์

คอร์สก่อนเรียน A-Level/ก่อนเรียน IB

15-17

2, 4, 6 หรือ 8 สัปดาห์

โรงเรียนเวลลิ่งตัน ซัมเมอร์เส็ต

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

โปรดทราบว่า คอร์ส 2 สัปดาห์ เป็นคอร์สเพื่อการ'ทดลอง' แก่นักเรียนผู้จะเริ่มเรียนที่
โรงเรียนประจำ�ในสสหราชอณาจักร เราเสนอแนะว่าจำ�เป็นต้องเรียนอย่างน้อยเรียนสี่สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียน
มีการเตรียมพร้อมที่พอเพียง โปรดดูใบสมัคร เพื่อทราบ วันที่ และราคา
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เจ้าบ้านที่พักนักเรียน

เจ้าบ้านที่พักนักเรียน

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

โรงเรียนเวลลิ่งตัน
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เจ้าบ้านที่พักนักเรียนที่ วิทยาลัย ลอร์ด วอนด์สเวิร์ท พร้อมที่จะรับนักเรียนที่เดินทางมา

"

พบเพื ่ อ นใหม่ ชาวอังกฤษของคุณ!
หลังจากการเรียนแต่ละวัน คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน
หญิงชาย ชาวอังกฤษทั้งหลาย พวกเขาเป็นนนักเรียนเจ้าบ้านของเรา
พวกเขาทำ�งานทุกวันหลังเลิกเรียน และทำ�ทุกวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียน
ดังนั้นคุณสามารถจะมีเวลามากกว่า 50 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์คุย
ภาษาอังกฤษ หากต้องการ

นักเรียนเจ้าบ้านจะเดินทางไปกับคุณ
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ทีเ่ ราต้องการ ปกติแล้ว พวกเขาจะเป็นนักเรียนทีด่ ี จากมหาวิทยาลัยมีระดับ
สูง ส่วนมากจะเก่งการกีฬา หรือการแสดง หรือการดนตรี

หน้าที่เขามีอะไร?

เราเลือกคนทีม่ คี วามปราณี และเป็นมิตร - สิง่ เหล่านัน้ เป็นคุณสมบัตสิ �ำ คัญ

พวกเขามีหน้าที่เป็นเพื่อนของคุณ และต้อนรับคุณ พวกเขาจะเล่น
กีฬากับคุณทุกวัน พวกเขาจะรับประทานอาหารกับคุณ พวกเขาจะ
ช่วยคุณเรื่องการบ้านในตอนเย็น พวกเขาจะจัดการกิจกรรมสังคม
ของเรา และคลับ พวกเขาจะไปเที่ยวกับคุณทุกแห่ง

นักเรียนเจ้าบ้านจะอธิบายวัฒนธรรมอังกฤษแก่คุณ

นักเรียนเจ้าบ้านจะช่วยคุณเรียน และเล่น

คุณจะเลือกเพื่อนนักเรียนเจ้าบ้านได้อย่างไร?

นักเรียนเจ้าบ้านที่โรงเรียนเวลลิ่งตันจะตั้งท่าถ่ายรูปเพื่อความสนุก

นักเรียนเจ้าบ้านจะตลก และเป็นมิตร
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ETHERTON SUMMER COURSES

ที่ WELLINGTON SCHOOL

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

สถาบันศึกษาเด็กเล็กของเรา และคอร์สชั้นเรียนก่อน GCSE อยู่ที่โรงเรียนเวลลิ่งตัน เป็นโรงเรียนเอกเทศ ที่เวลลิ่ง

ตำ�แหน่ง

ตัน เมืองเล็กๆ ที่เป็นมิตร มีธนาคาร ซูเปอร์มาเก็ต ไปรษณีย์ และมีร้านอาหารซื้อมารับประทานที่บ้านได้ หลายแห่ง เมืองนี้
ห้อมล้อมไปด้วยความเขียวที่งดงามของชนบท และอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ
การกีฬา
ศูนย์

ที่ชายหาด - เป็นบ้านพัก
ของนักเรียนหญิง

ต้นวิลโล่ส์
เป็นบ้านพักของนักเรียนชาย

มีศูนย์คอมพิวเตอร์
และห้องสมุด

มีห้องอาหาร ที่นักเรียนรับประทาน
อาหารวันละสามเวลา

โรงเรียนเวลลิ่งตัน: มีโบสถ์อยู่ทางซ้าย และศูนย์วิทยาศาสตร์อยู่ทางขวา

ที่พัก
นักเรียนทั้งหมดจะอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่ปลอดภัยที่ วิทยาเขตของโรง
เรียนเวลลิ่งตัน นักเรียนหญิงชายจะอยู่แยกกัน บ้านสะอาด และมี
ความอบอุ่น มีห้องจำ�นวนมากกว่าครึ่งที่อยู่ได้สองคน มีห้องใหญ่ที่อยู่
แชร์ได้ สาม หรือ สี่คนด้วย บ้านหลังหนึ่งมีสามห้องใหญ่ๆ ที่นักเรียน
สามารถจะอยู่ได้หกคนในแต่ละห้อง เราอาจจะให้เด็กที่เล็กกว่าอยู่ บ้าน
จะมีห้องน้ำ� ห้องอาบน้ำ� ห้องนั่งเล่น และมี WiFi มีเจ้าหน้าที่พักอยู่ใน
บ้าน และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

ห้องนอนนักเรียนหญิง

การแชร์ห้อง

ด้านเหนือ - มีอาคาร
สอนที่ทันสมัย มีห้องเรียน
ที่ดีเยี่ยม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ - เราใช้ห้อง
แล็ปเรียนภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
และ ชีววิทยา

มีสนามเล่นสควอซ
และมีสระว่ายน้ำ�

มีห้องโถงใหญ่ในการเรียน
การแสดง กิจกรรมสังคม
และการฟังการบรรยาย

สนามเอสโทร และสนาม
กีฬา

โรงเรียนประจำ�เป็นโรงเรียนที่คุณอยู่อาศัยและหลับนอน การอยู่แชร์ห้อง
กับคนอื่นที่มาใหม่ และเรียนรู้การสร้างมิตรใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์การอยู้โรงเรียนประจำ� นโยบายของเราโดยทั่วไป คือการ
ให้นักเรียนที่แตกต่างเชื้อชาติอยู่ด้วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เวลลิ่งตัน อยู่ที่ไหน?
เมืองเวลลิ่งตัน อยู่ในมณฑลซัมเมอร์เซ็ท อยู่ทางทิศตะวันตกของอังกฤษ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ สองชั่วโมงครึ่งจาก
สนามบิน อีทโทรว์ หากว่าคุณเดินทางโดยรถไฟ ก็เดินทางจากสถานีรถไฟ เพ็ดดิงตัน ที่ลอนดอน มาที่ทอนตอน
(ประมาณ สองชั่วโมง) และขึ้นรถแทกซี่ (ประมาณ 20 นาที)
ทางตะวันตกของอังกฤษมีอากาศที่ไม่เย็นมาก หน้าร้อนปกติอากาศจะอบอุ่น ประมาณ 20-26° C. บางวันจะมีฝนตก
แต่ปกติแล้วอากาศจะดีในช่วงคอร์สภาคฤดูร้อน

บันทึก มีเมืองชื่อ เวลลิ่งตัน อีกสามแห่งเป็นอย่างน้อยในสหราชอณาจักร
ต้องไปให้ถูกที่
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โรงเรียนเวลลิ่งตันมีตึกที่ทันสมัยสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์
ชั้นเรียนฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาอยู่ที่นี่ ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เน้นใน
การปฏิบัติจริง และคำ�ศัพท์เฉพาะ

•เอดินเบอระ

สระว่ายน้ำ�ที่โรงเรียนเวลลิ่งตัน

การกีฬา
•แมนเชสเตอร์
• เบอร์มิงแฮม
อ๊อกฟอร์ด
•

•เวลลิ่งตัน

•แคมบริดจ์
• ลอนดอน

เวลลิ่งตันมีเครื่องอำ�นวยความสะดวกด้านการกีฬา รวมทั้งมีศูนย์การ
กีฬา สระว่ายน้ำ�อุ่น สนามเทนนิส แปดสนาม สนามเล่นเอสโทร และ
สนามเล่นที่เป็นสนามหญ้ามากมาย เราจะแนะนำ�คุณให้รู้จักการเล่น
กีฬาดั้งเดิม ของอังกฤษ รวมทั้งการเล่นเน็ตบอล ราวเดอร์ส รักบี้
และคริกเก็ต
บ้านพักเด็กเล็ก
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หลักสูตรการศึกษาระดับต้น

ที่โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โปรแกรมการศึกษา
โปรแกรมการศึกษาของเด็กเล็กจัดเพื่อนักเรียนอายุ 10-12 ปี ที่
ต้องการมีประสบการณ์ภาคฤดูฤดูร้อนที่ดีเยี่ยม แต่ต้องการที่จะเรียนรู้
ไปด้วย เหมาะสำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังจะมาศึกษาที่สหราชอาณาจักรใน
เดือนกันยายนหรือสำ�หรับผู้ที่ต้องการลองใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำ�

ทุกบ่ายวันอังคาร สิ่งเหล่านี้รวมถึงการขี่จักรยานเสือภูเขา
ท่องเที่ยวชายหาดและถ้ำ�และเรียนรู้การปีนป่าย กิจกรรม
เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเรียนและมีความสนุกไป
ด้วย ดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการพร้อมทั้งมี
มาตรฐานความปลอดภัยสูง

คุณจะเรียนภาษาอังกฤษทุกๆวัน และเรียนวิชาอื่นอีกสิบวิชา - ดู
ตัวอย่างจากตารางเวลาข้างล่าง ชั้นเรียนของเรามีนักเรียนสูงสุด 16
คน แต่โดยปกติแล้วขนาดชั้นเรียนเฉลี่ยมี 10 ถึง 12 คน

บทเรียนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะต่อเด็กเล็ก ครูจะเน้นการสอนโดยการทำ�งาน
การเรียนวิทยาศาสตร์มีการทดลองจริง

คุณภาพของการดูแล
อัตราสัดส่วนนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร ประมาณ 3:1.
คุณภาพการดูแลนั้นสูงเป็นพิเศษสำ�หรับนักเรียนของหลักสูตรเด็กเล็ก
ของเราซึ่งมีนักเรียนเจ้าบ้านเป็นของตนเองเพื่อติดตามพวกเขาในการ
เดินทาง และดูแลหลังจากเวลาในชั้นเรียน

หลังชั้นเรียน
นักเรียนจะมีโปรแกรมกีฬาเต็มรูปแบบกิจกรรมทางสังคมและสโมสรวัน
อาทิตย์ ทุกวันพฤหัสบดีพวกเขาจะเข้าร่วมกับนักเรียน Pre-GCSE
เพื่อการเดินทางไปเที่ยวเต็มวัน นักเรียนรุ่นน้องจะมีการเดินทางไปเที่ยว

ันไม่ได้เป็น
ต
์
ร
อ
เต
อ
เ
่
ี
ท
า
ษ
ก
ึ
ศ
การ
ระสบการณ์
ป
น
็
เป
น
ั
ม
์
ป
ม
ซัมเมอร์ แค
ำ�จริงๆ.
ของโรงเรียนประจ
มาเรีย, รัสเซีย

"

สนุกดีและปลอดภัยปีน
กำ�แพงในอาคาร

นักเรียนเจ้าบ้านคนหนึ่งอยู่กับนักเรียนรุ่นน้องสองสามคน

"

ตัวอย่างตารางเวลาสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาระดับต้น

วิทยาศาสตร์เด็กเล็ก
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แต่งตัวเป็นกษัตริย์ และราชินี ที่ลองลีต!

Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

10.30 – 11.00
11.00 –
12.30
12.30 – 1.30
1.30 – 3.00

Break
Physics
Lunch
Chemistry

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Life skills

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner

8.00 – 9.00

Social Activity:
Movie
Team-Building
night
games
Return to Boarding Houses

9.00

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

English

Geography

Art

History

Biology

Maths

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Lunch
ICT

Drama

Break
English

English

Half-day trip
to go
mountain
biking

English
Drama

Sport for all

Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts
Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport
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หลักสูตร PRE-GCSE

ี่เอเตอร์
ท
น
อ
้
ร
ู
ด
ฤ
ค
า
ร์สภ
การเรียนคอ จากที่อื่นๆ เพราะมัน
งไป
่าง
ตันของฉันต่า ริง ๆ และมีหลายวิชาที่ต ี่
ท
จ
เป็นวิชาการ รเรียนรู้มากมายในขณะ ง
า
่ว
กัน ฉันได้มีก าอังกฤษไปด้วยและเป็นช
ษ
ได้พัฒนาภา องฉัน.
ข
เวลาที่ดีที่สุด ยี
สเตแฟน, รสั เซ

ที่ โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โปรแกรมการศึกษา

"

หลักสูตร Pre-GCSE Summer เหมาะสำ�หรับนักเรียนต่างชาติที่มาสหราช
อาณาจักร ที่:
•ศึกษาในปีที่ 9 (ฟอร์ม 3)
•ศึกษาในปีที่ 10 (ฟอร์ม 4)

"

คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนภาษาอังกฤษและคุณจะต้องเรียนวิชาอื่นอีก
10 วิชาด้วย ชั้นเรียนของเรามีนักเรียนสูงสุด 16 คน แต่โดยปกติแล้วขนาด
ชั้นเรียนเฉลี่ยแล้วมี 12 ถึง 13 คน

การติวคณิตศาสตร์

ชั้นเรียนภาษอังกฤษ
คุณจะเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง เราสอนภาษาอังกฤษในวิธีที่แตก
ต่างกันหลายวิธี
• ในชั้นเรียนคุณจะได้เรียนหลักสูตรทั่วไปซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
• นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันเพื่อพูดคุยเกี่ยว
กับสุขภาพถามทิศทางและอื่น ๆ
• คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการจัดทำ�โครงการวิจัยของคุณเองและให้คำ�บรรยาย
• นักเรียนทุกคนจะต้องอ่านตามเกรดตนอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อสัปดาห์และ
อภิปรายสิ่งที่อ่าน
• เรายังใช้เพลง วิดีโอ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ในการสอน
คุณ
• นักเรียนทุกคนเรียนการแสดงละคร 3 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์และจะมีส่วน
ร่วมในการผลิตงานดนตรี การแสดงละครช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในการ
พูดภาษาอังกฤษ
• นักเรียนเจ้าบ้านชาวอังกฤษทำ�หน้าที่ประจำ�ทุกบ่ายและเย็น พวกเขาจะ
ให้การฝึกฝนในการสนทนามากมาย

ภาษอังกฤษของวิชา GCSE
ของคุณ

ฟิสิกส์

นอกจากภาษาอังกฤษและการแสดง
ละครแล้ว คุณยังจะได้เรียนภาษา
อังกฤษสำ�หรับ ... คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) ธุรกิจ
ศึกษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ วิชาเหล่านี้สอนโดยผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา พวกเขา
จะเน้นการสอนคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ
เชิงเทคนิคที่คุณต้องศึกษาในแต่ละ
วิชา
คุณจะใช้เวลา 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในชั้นเรียนและจะมีการบ้านอย่างน้อย
หกชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณจะเรียน
หนัก แต่คุณก็จะมีความสนุกมาก
ด้วย คุณสามารถเล่นกีฬาได้ทุกวัน

ภาษาอังกฤษ

มีกิจกรรมทางสังคมในตอนเย็น มี
การเดินทางในวันพฤหัสบดีและมี
สโมสรในวันอาทิตย์ คุณจะมีเพื่อน
ใหม่
การแสดงละคร

ตารางเวลาตัวอย่างสำ�หรับหลักสูตร Pre-GCSE
ศิลปะ

นักเรียนเจ้าบ้านจะช่วยเรื่องการบ้าน
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เคมี

Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Business

Geography

Art

History

Break
Physics

Chemistry

Maths

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Lunch
Chemistry

Physics

English

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

10.30 – 11.00
11.00 –
12.30
12.30 – 1.30
1.30 – 3.00

Lunch
ICT

Drama

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Biology

English

Drama

Break
English

English

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner

8.00 – 9.30

Social Activity:
Lecture: Life
Team-Building
in Boarding
Games
Schools
Return to Boarding Houses
Lights out

9.30
10.00

Sport for all

Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts
Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Fashion
Show

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport
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หลังจากชั้นเรียน

ที่โรงเรียนเวลลิ่งตัน
โรงเรียนเวลลิ่งตัน

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

ให้อาหารยีราฟที่ ลองลีต (Longleat)

หลังจากการเรียน

ในช่วงหลักสูตรภาคฤดูร้อน คุณจะยุ่งตั้งแต่เช้าจรดค่ำ�ด้วยกิจกรรมที่
แตกต่างกัน

การกีฬา

ปีที่แล้วนักเรียนของเราเล่นกีฬาต่างๆ ร่วม 16 อย่างต่างๆกันในภาค
ฤดูร้อน! คุณจะได้เรียนรู้กฎของกีฬาอังกฤษดั้งเดิมบางอย่างเพื่อเตรียม
คุณให้พร้อมสำ�หรับการเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น

กิจกรรมสังคม

เรามีกิจกรรมทางสังคมใหญ่สองครั้งทุกๆ สัปดาห์ สิ่งเหล่านี้รวมไปถึง
แฟชั่นโชว์ เกมการประมูล การทดสอบความรู้ การแสดงละครภาษา
อังกฤษ และการพูดแบบเร็วๆ ในตอนเย็น กิจกรรมตอนเย็นเหล่านี้
ทำ�ให้คุณเกิดความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
จิตใจและจิตวิญญาณของทีม

เพลิดเพลินกับกีฬาที่โรงเรียนเวลลิ่งตัน

สโมสรวันอาทิตย์

ตอนเช้าวันอาทิตย์คุณสามารถเลือกเข้าคลับที่หลากหลายได้ เช่น
อนิเมชั่น 		
การฝีมือ		
การทำ�อาหาร
ไปเที่ยวฟาร์ม		
ร้องเพลง		
ว่ายน้ำ�
การสร้างทีม การทำ�เครื่องประดับ
ศิลปะ
ไปเที่ยวโบสถ์		
เต้นรำ�
เกมบนกระดาน
โยคะ			
เต้นซุมบ้า

การแสดงละคร

กิจกรรมการสร้างทีมที่ตลก

แสดงละคร
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การณ์
ฤดูร้อนนี้ได้ประสบ ด้
และไ
ที่ยอดเยี่ยมเราสนุก ็นทีมและ
เรียนรู้การทำ�งานเป
มิตรภาพ
เพชร, ประเทศไทย

"

"

เตรียมพร้อมเพื่อจัดงานแฟชั่นโชว์

ในตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรสี่
สัปดาห์ เรามีการแสดงละครและ
นักเรียนของเราทุกคนจะมีการรับ
ประทานอาหารค่ำ�อย่างเป็นทางการ
กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเกิด
ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
และเป็นที่สนุกสนานแก่ทุกคน!

เดินทางไปเที่ยวชมวัฒนธรรม

มองวิวทางอากาศของบ้าน
ลองลีต

ทุกวันพฤหัสบดีมกี ารไปเทีย่ วเต็มวัน ให้คณ
ุ เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ของสหราชอาณาจักร สิง่ เหล่านีร้ วมไปถึง:
ออกซฟอร์ด (OXFORD): เราจะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของ
โลกที่ตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงาม เราจะไปชมวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีเวลา
ในการชมพิพิธภัณฑ์และซื้อของที่ระลึก
ลองลีต (LONGLEAT): บ้านอันสวยงามโอฬารที่ซึ่งกษัตริย์และ
ราชินีได้ประทับ คุณจะขับรถผ่านสิงโตและเสือใน Safari Park แล้ว
เยี่ยมชมบ้านอายุ 400 ปี หลงทางในเขาวงกตที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ
ให้อาหารสิงโตทะเลจากเรือในทะเลสาบ

สะพานเฮิร์ตฟอร์ด ออกซฟอร์ด

บาต (BATH): เราจะพาคุณไปชมอ่างอาบน้ำ� ของชาวโรมันที่มีอายุ
2000 ปี คุณสามารถเลือกเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ พิพิธภัณฑ์นักเขียน ที่มีชื่อว่า เจน ออสเตน ไป
โบสถ์หรือไป ช้อปปิ้ง
บริสตอล (BRISTOL): ในเมืองบริสตอลเราจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์เชิงโต้ตอบที่ยอดเยี่ยม
ดาร์ตมอร์ (DARTMOOR): เราจะไปชมอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร

ประสาทคาร์ดิฟฟ์

คาร์ดิฟฟ์ (Cardiff): เราจะพาคุณไปเวลส์และเยี่ยมชมเมือง
คาร์ดิฟฟ์ที่สวยงาม และปราสาทที่น่าตื่นตาตื่นใจ

อ่างอาบน้ำ�โรมัน บาต

ที่พิพิธภัณฑ์ยานยนต์
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หลักสูตรที่เอทเตอร์ตัน ( ETHERTON) ที่วิทยาลัยลอร์ด

วอนด์สเวิร์ธ (Lord Wandsworth College)

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

ตำ�แหน่ง

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

หลักสูตร Pre-A-Level, Pre-IB, Fast Track และ หลักสูตร Pre-Three (สำ�หรับนักเรียนอายุ 15-17 ปี)
ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยลอร์ดวอนด์สเวิร์ธ (Lord Wandsworth College) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง วิทยาลัยตั้งอยู่ใน
ชนบทที่เขียวขจีและสวยงามในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สนามเทนนิส
ท้องทุ่งทั้งหมดเป็นของ
วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ
Sutton House (หอพัก
ชาย)

พาร์คเฮาส์ (หอพักหญิง)
ห้องกีฬาซัตตอน

สนามกีฬา

หอพักนักเรียนหญิง
สนามแอสโทร

ที่พัก
นักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีหอพัก ที่แยกกัน หอพักชายเป็น
อดีตคฤหาสน์หลังใหญ่ มันมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่และพื้นที่ศึกษาหลาย
แห่ง ห้องส่วนมากเป็นห้องคู่ หอพัก ของนักเรียนหญิง เป็นอาคารที่
น่าทึ่งซึ่งประกอบด้วยอาคารยุ้งฉางใหญ่ที่ถูกดัดแปลงมาและต่อเติมใหม่
ห้องส่วนใหญ่เป็นห้องคู่ มีห้องนั่งเล่นที่ใหญ่โตมาก และมีที่เรียนหนังสือ
ที่แยกออกไป เจ้าหน้าที่ประจำ�บ้านของเราอาศัยอยู่ในอาคารเหล่านี้และ
ดูแลนักเรียน

หอพักนักเรียนชาย

กีฬา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ที่ซึ่งเราศึกษา
ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

ห้องอาหาร

ห้องรับแขก

สระว่ายน้ำ� และศูนย์กีฬา

Lord Wandsworth College อยู่ที่ไหน?

ชั้นเรียนของเราอยู่ที่อาคารพรีโด
(Prideaux)

ศูนย์ดนตรี และการ
แสดง

วิทยาลัยลอร์ด แวนด์สเวิร์ธ มีชื่อเสียงด้านชื่อเสียงด้านการกีฬาและมี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม มีสนามเทนนิสใกล้กับหอพักและมี
สระว่ายน้ำ�อุ่นอยู่กลางโรงเรียน มีห้องกีฬาสองห้องและสนามแอสโทร
(astro) สองสนาม นักเรียนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬามาก

•เอดินเบอระ
สระว่ายน้ำ�

ชั้นเรียน
ชั้นเรียนของเราอยู่ที่อาคารพรีโด (Prideaux) ซึ่งเป็นศูนย์การสอน
ใหม่ สำ�นักงานธุรการและห้องพนักงานอยู่ในอาคารนี้

วิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตแฮมเชียร์ทางตอนใต้ของอังกฤษ อยู่ห่างจากสนมบิน ฮีทโธรว์
ประมาณ 45 นาที และ หนึ่งชั่วโมงจากลอนดอน
หากคุณเดินทางโดยรถไฟ ใช้สถานี Waterloo ในลอนดอนและมาที่ Hook หรือ
Basingstoke แล้วนั่งแท็กซี่
ทางใต้ของอังกฤษอากาศไม่หนาว ฤดูร้อนมักจะอบอุ่นประมาณ 20-26°C มีบางวันที่ฝนตก
แต่พวกเรา มักจะมีสภาพอากาศที่ดีในช่วงหลักสูตรภาคฤดูร้อน

•แมนเชสเตอร์

วิทยาศาสตร์

• เบอร์มิงแฮม
อ๊อกฟอร์ด
•

วิทยาลัยลอร์ด แวนด์สเวิร์ธ •

•แคมบริดจ์
• ลอนดอน

วิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ
วิทยาลัย ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เน้นที่การทดลองภาคปฏิบัติและศัพท์
เทคนิคภาษาอังกฤษของวิชาเหล่านี้ซึ่งคุณต้องเข้าใจ
อาคารพรีโด
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หลักสูตรเร่งรัด PRE-GCSE ที่ LWC หลักสูตร

									

PRE-THREE YEAR A-LEVELที่ LWC

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

โปรแกรมการศึกษา

ทะเบียนสำ�หรับช่วงเวลาอื่น ๆ ควรเลือกหลักสูตร Pre-GCSE
ของเราอย่างหนึ่งที่ Wellington School)
• นักเรียนจะต้องมีภาษาอังกฤษระดับ IELTS 4.5 หรือสูงกว่าและมี
ผลการเรียนที่ดี
• หลักสูตรนี้ เน้นการเตรียมตัวสอบ
• หลักสูตรนี้ เหมาะสำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

Pre-GCSE เป็นหลักสูตรภาคฤดูร้อนแบบเร่งรัด หกสัปดาห์สำ�หรับ
นักเรียนอายุ 15 ถึง 16 ปี เหมาะสำ�หรับนักเรียนที่มีระดับภาษา
อังกฤษดีและมีผลการเรียนที่แข็งแกร่งซึ่งจะมาศึกษาต่อที่สหราช
อาณาจักรเพื่อเรียนหลักสูตร GCSE หนึ่งปี ในเดือนกันยายน

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร Pre-Three นั้นจัดไว้ให้นักเรียนที่กำ�ลังจะเริ่มเรียนหลักสูตร
A-Level สามปีที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน การ
เรียนช้าลงและเหมาะสำ�หรับนักเรียนที่ยังไม่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษที่
แข็งแกร่ง

รายละเอียดของหลักสูตร

ชั้นเรียนภาษอังกฤษ

• นักเรียนทุกคนจะเข้าเรียนเป็นเวลาหกสัปดาห์ (นักเรียนที่ต้องการลง

โปรแกรมการศึกษา

บทเรียนภาษาอังกฤษจะเน้นที่รูปแบบการสอบ IELTS จะเรียนภาษา
อังกฤษอย่างน้อย 10.5 ชั่วโมง นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังเชิง
วิชาการ ทักษะการพูด การนำ�เสนอ การเขียนเกี่ยวกับแผนภูมิ
ข้อมูลและหัวข้อที่โต้แย้ง; การอ่านบทความวิชาการและบทความทางสื่อ
และการอ่านอย่างกว้างขวาง

• นักเรียนอาจจะลงทะเบียน 8,6 หรือ 4 สัปดาห์ เราขอแนะนำ�
อย่างยิ่งให้เรียน 8 สัปดาห์เต็ม
• นักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 3.5 หรือสูงกว่า
• จุดสนใจหลักคือการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นเรียนภาษอังกฤษ
วิชาหลักของคุณ
สิ่งเหล่านี้จะมุ่งเน้นที่การเตรียมตัวเพื่อสอบ GCSE และพวกเขาจะมีการ
สอนโดยครูผู้สอนเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา จะมีการฝึกทำ�ข้อสอบและเรียนรู้
คำ�ศัพท์ทางเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษเป็นประจำ� วิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร
เร่งรัด (Fast Track) คือ:
คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ - เคมี - ชีววิทยา
ธุรกิจศึกษา / เศรษฐศาสตร์ (สอนไปพร้อมกัน)
นักเรียนสามารถจะเรียนทั้งห้าวิชาได้ หรืออาจจะลดหนึ่งวิชาได้
นักเรียนต้องเรียนอย่างน้อย สี่ วิชา นักเรียนจะเรียนวิชาหลักแต่ละวิชา
สามชั่วโมงต่อสัปดาห์

ฟิสิกส์

ตัวอย่างตารางเวลาของหลักสูตร Pre-GCSE แบบเร่งรัด
Time
8.00

MONDAY
Time
MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY
Breakfast
8.00Breakfast
Breakfast
ฟิสกิ ส์
9.00 – 10.30

11.00
Break
10.30
– 11.00
10.30 – 11.00
Break
11.00 – 12.30

1.30
Lunch
12.30
– 1.30
12.30 – 1.30
Lunch
1.30 – 3.00

153.00-3.15Break
Break
3.00-3.15

Break
ภาษาอังกฤษ
การอ่านของ Ielts
Lunch
คณิตศาสตร์

3.15 – 4.45

Break
ภาษาอังกฤษวงกว้าง
การอ่านและการสอน

5.00 – 6.00

การกีฬาสำ�หรับทุกๆ คน

7.00
Dinner
6.00 – 7.00
6.00Dinner
– 7.00

WEDNESDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
ชีวเคมี

THURSDAY
FRIDAY
WEDNESDAY FRIDAY
THURSDAY
THURSDAY
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
การเขียน Ielts

เคมี

การศึกษาธุรกิจ
/เศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
การเตรียมการเดินทาง

ฝึกทำ�ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ - ฟิสกิ ส์

ฝึกทำ�ข้อสอบ
ชีววิทยา - ไทยอังกฤษ

การศึกษาธุรกิจ /
เศรษฐศาสตร์

SATURDAY
FRIDAY
SATURDAY
SATURDAY
SUNDAYSUNDAY
เคมี

Break
Break
ภาษาอังกฤษ
การฟัง Ielts

Break
ชีวเคมี

Lunch
Lunch
ฟิสกิ ส์

Lunch
อังกฤษ – สถานการณ์โลก
ปัจจุบนั

เทีย่ วเต็มวัน ไปวินด์เซอร์
เยีย่ มชมปราสาทของพระ
ราชินี

Break
Break
Break
ฝึกทำ�ข้อสอบ เคมี - การศึกษา ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
Ielts พูด

บทเรียนภาษาอังกฤษจะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมพื้นฐานและภาษาใน
ห้องเรียน การเรียนรู้โครงสร้างหลักของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การ
ขยายคำ�ศัพท์ของนักเรียน และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนจะมีบทเรียนภาษาอังกฤษระหว่าง 12 ถึง 15 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ นอกเหนือจากบทเรียนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการสนับสนุน
อย่างมากจากนักเรียนเจ้าบ้านชาวอังกฤษของเรา

วิชาหลักของคุณ
สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน และ
โรงเรียนในอนาคต หากพวกเขาสามารถเข้าเรียนวิชาอื่น ๆ ที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษได้ พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เลือกวิชาหลักอื่น ๆ ได้ถึงสี่
วิชา ตารางเวลาส่วนตัวของพวกเขาจะวางแผนจากการปรึกษากับผู้
อำ�นวยการหลักสูตร

สอนภาษาอังกฤษ

SUNDAY
10.30 บรันช์
11.30 – 3.00
ช้อปปิง้
การเดินทาง
4.00 - 5.30
สโมสรวันอาทิตย์
และทักษะชีวติ

การกีฬาสำ�หรับทุกๆ คน

Dinner
การบ้านอยู
ภ่ ายใต้
กin
ารดูclassrooms
แลและการปรั
บปรุand
งคำand
�ศัพAcademic
ท์Academic
ทinางเทคนิ
คกับConversation
นัConversation
กเรียนอัand
งกฤษเจ้
าบ้Practice
านPractice
Optional
Optional
social
8.00
Homework
with
British
Student
HostsBritish
7.00 – 8.00 7.00 Supervised
Homework
in
classrooms
with
British
Student
Hosts with
– 8.00Supervised
Supervised
Homework
classrooms
Academic
Conversation
Practice
Student
Hosts social
activities:activities:
video, video,
กิจกรรมทางสังคม
8.00Activity:
– 9.30
board
games,
9.00
Social
time
Freetime
timeforfor
Social
8.00 – 9.00
Social
Movie
Free
timefor
for
Free
FreeFree
timetime
for for
Social
Activity:
9.00Activity:Movie
Social
Activity: Free
Movie
Free
timeActivity:
for board games,
Social
เกมธุ
รกิจ Activity:
sport sport
Team-Building
homework,
sport
homework,sport
sport homework,
homework,
Ten-Pin sport
Team-Buildingnight
homework,
sport homework,
sportsport Ten-Pin
Team-Building
homework,
Ten-Pin
night
night
games games
or or
games
or games
games
or games
games
or
or games
Bowling
games
or Bowling
games
Bowling
to Boarding
Houses
9.00 Return
to Boarding
Houses
9.00Return
Return
to Boarding Houses
9.30
16

คณิตศาสตร์

Optional social
activities: video,
board games,
sport

เรียนวิชาเคมี
17

				

หลักสูตร PRE-A-LEVEL / PRE-IB

ณ วิทยาลัยลอร์ด วอนด์เวิร์ธ

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

โปรแกรมการศึกษา

เคมี

รศึกษา
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น
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ด
อร์ตันใน มนักเรียน
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เ
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"

"

การแสดงละคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำ�หรับนักเรียนที่จะเริ่ม A-Levels หรือหลักสูตร
International Baccalaureate Diploma ในเดือนกันยายน
โปรแกรม 8 สัปดาห์เต็มที่แนะนำ�นั้นเปรียบเสมือนเทอมพิเศษของ
โรงเรียนและจะทำ�ให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในโรงเรียนใหม่ คุณต้องเรียน
ภาษาอังกฤษและการแสดงละครและคุณสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นได้ 3
ถึง 5 วิชา ชั้นเรียนของเรามีนักเรียนสูงสุด 16 คน แต่โดยปกติแล้ว
ขนาดชั้นเรียนเฉลี่ยแล้วมี 12 ถึง 13 คน

ชั้นเรียนภาษอังกฤษ
คุณจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• คุณจะเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำ�เป็นในการเรียนและการ
ศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น
•คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพูดในการนำ�เสนอและมีส่วนร่วมในการโต้วาที
คุณจะฝึกการออกเสียง
• คุณจะมุ่งเน้นวิธีการศึกษาของตนเอง คุณมีแผนการเรียนภาษา
อังกฤษหรือไม่? คุณสามารถปรับปรุงเทคนิคการเรียนของคุณได้
ไหม?
• คุณจะทำ�การวิจัยและเขียนรายงานที่กว้าง
• คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน เช่น
ปัญหาทางการแพทย์ การเตรียมการเดินทางและจัดการกับการเงิน
• คุณจะศึกษาสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวในด้านวัฒนธรรม
• คุณจะได้รับการสอนแนะให้รู้จักกับรูปแบบของการสอบ IELTS และ
หัดทำ�แบบฝึกหัด

• คุณจะใช้เวลาในการอ่านอย่างมาก, สรุปและถกเกี่ยวกับบทอ่านสั้น
หลายเรื่อง
• คุณจะมีส่วนร่วมในบทเรียนแสดงละครเพื่อช่วยให้คุณพูดภาษา
อังกฤษและพัฒนาความมั่นใจ
• คุณจะใช้เวลาในการทบทวนปัญหาไวยากรณ์ที่มีทั่วไป

วิชาหลักของคุณ
ภาษาอังกฤษและการแสดงละครเป็นวิชาบังคับ แต่คุณสามารถเลือก
วิชาอื่น ๆได้ ครูของเราจะช่วยให้คุณเลือกวิชาที่เหมาะสมที่สุดในการ
ศึกษาต่อ คุณจะต้องเรียนอย่างน้อยอีกสามวิชา คุณอาจจะเลือก
4หรือ 5 ได้หากคุณต้องการ คุณจะเรียนวิชาละ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษ และการแสดงละครแล้ว
วิชาหลักที่มีเรียนคือ:
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี		
ชีวเคมี
คณิตศาสตร์ก้าวหน้า
ICT / คอมพิวเตอร์

การเรียนตัวต่อตัวกับครู

ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
เศรษฐศาสตร์ / ธุรกิจ
จิตวิทยา
ทฤษฎีความรู้

วิชาเหล่านีส้ อนโดยผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ เชีย่ วชาญเฉพาะวิชา ในทุก ๆ วิชาครูจะ
เน้นภาษาอังกฤษทีค่ ณ
ุ ต้องใช้ในการเรียนวิชานัน้ ๆ

การเรียนด้วยกัน

ตัวอย่างตารางสำ�หรับหลักสูตร Pre-A-Level / Pre-IB

ครูศิลปะของเราที่
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วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ และนักเรียนของเขา

Time

MONDAY

8.00

Breakfast

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9.00-10.30

Economics/
Business Studies

English

Physics

Drama

Physics

10.30-11.00

Break

11.00-12.30

English/
Geography

12.30-1.30

Lunch

1.30-3.00

Drama

3.00-3.15

Break

3.15-4.45

Biology/Art/ICT

5.00-6.00

Sport

6.00-7.00

Dinner

7.00-8.00

Supervised Homework and conversation practice with British Student Hosts

8.00-9.30

Social Activity:
Speed Chatting

9.30

Return to Boarding Houses

10.30

Lights out

English

Chemistry

English/
Geography

Chemistry

Maths

English

English

English/History/
Psychology

English/History/
Psychology

Lecture: How to
get to a Top
University

Economics/BS

Option: Further
Maths
Workshop

Biology/Art/ICT

Option: Theory
of Knowledge

SATURDAY

SUNDAY

Full-day trip to
Cambridge,
including visit to
Colleges and
talk from
Cambridge
professor.

10.30 Brunch

Social Activity:
Movie Night
(optional)

Optional social
activities and
sport

Maths

Social Activity:
Fashion Show

11.30-3.00
Shopping Trip

4.00-5.30
Sunday Clubs
and Life Skills
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หลังเลิกเรียนที่ วิทยาลัยลอร์ด

วอนด์สเวิร์ธ

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

เดินทางไปเที่ยวชมวัฒนธรรม
ทุกสัปดาห์จะมีการเทีย่ วเต็มวัน เพือ่ ให้คณ
ุ ได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร สิง่ เหล่านีร้ วมไปถึง:

หลังจากการเรียน
นอกเวลาเรียนคุณจะยุ่งด้วยกิจกรรมที่ท้าทายมากมาย!

สโมสรวันอาทิตย์

นักเรียนหญิงกำ�ลังจะไปงานเลี้ยงอาหารค่ำ�ที่เป็นทางการ

ในวันอาทิตย์จะมีโอกาสเข้าร่วมสโมสรต่างๆ ดังนี้:
เต้นซุมบ้า		
เดินคริสตจักร
ชกมวยออกกำ�ลังกาย
เชียร์ลีดเดอร์
ศิลปะเพื่อความบันเทิง
เกมบนกระดาน
ว่ายน้ำ�			
แจ๊สแดนซ์
ภาษาอาหรับ		
การทำ�อาหาร

ออกซฟอร์ด : เราสามารถเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลกซึ่งตั้ง
อยู่ในเมืองที่สวยงาม เราสามารถชมวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
และมีเวลาไปช็อปปิ้ง

การบรรยายพิเศษ

ลอนดอน : เราสามารถไปดูมหาวิทยาลัยหนึ่งของเมืองและชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่น
บิ๊กเบ็น

เคมบริดจ์ : เราสามารถไปชมวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้และเที่ยวชมเมือง

สัปดาห์ละครัง้ เรามีวทิ ยากรรับเชิญมาบรรยายเกีย่ วกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น:
• ประสบความสำ�เร็จใน A-Levels
• ประสบความสำ�เร็จใน International Baccalaureate (IB)
• โอกาสพิเศษนอกหลักสูตรในโรงเรียนประจำ�
• การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ได้
• ชีวิตในฐานะนักเรียนที่ Oxbridge

วินด์ซอร์ : เราจะไปชมประสาทวินด์ซอร์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระราชินี
อังกฤษ

เรามีกิจกรรมทางสังคมใหญ่สองครั้งทุกๆ สัปดาห์ สิ่งเหล่านี้รวม
ไปถึงการแสดงแฟชั่นโชว์ เกมธุรกิจ เกมเป็นทีมและการสนทนาโดย
เร็วในตอนเย็น กิจกรรมตอนเย็นเหล่านี้ทำ�ให้คุณเกิดความคิด
สร้างสรรค์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจและจิตวิญญาณ
ของทีม

อาหารค่ำ�ที่เป็นทางการและเต้นรำ�
เราเชื่อว่ามารยาทที่ดีมีความสำ�คัญต่อชีวิตของทุกคน ในตอน
ท้ายของแต่ละหลักสูตรสี่สัปดาห์ เรามีการรับประทานอาหารเย็น
อย่างเป็นทางการ นักเรียนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดและเราสอน
พวกเขาวิธีการประพฤติตนในสถานการณ์แบบนี้

เรียนรู้การเต้นรำ� Morris แบบดั้งเดิม

สภาสามัญชน (รัฐสภา)

วินเชสเตอร์ : เราสามารถเยี่ยมชมมหาวิหารโบราณและแหล่งท่อง
เที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเมืองเล็ก ๆ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง
ของอังกฤษ

กิจกรรมสังคม

คืน คุยเร็ว

เลี้ยงดูตอนไปเที่ยว!

พอร์ตสมัธ

พอร์ตสมัธ : เราสามารถเยี่ยมชมเมืองท่าเรือแห่งนี้และต่อไปที่ HMS
Victory ซึ่งเป็นเรือที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ
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การแสดงละคร
เเฟชั่นโชว์

นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการ
แสดงละครของพวกเขาเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร การแสดงที่ผ่านมาได้มี
Grease, High School
Musical และ Romeo and
Juliet นักเรียนจะมีความมั่นใจสูงที่
เกิดจากการแสดงละครภาษาอังกฤษ

ทรินิตี้ ฮอล,
เคมบริดจ์

การกีฬา
ฮอกกี้
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เพลิดเพลินกับสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกที่ยอดเยี่ยมและเรียนรู้กีฬา
ชนิดใหม่

วินเชสเตอร์

บรรยายที่เคมบริดจ์
21

คำ�ถามที่พบบ่อย

คำ�ถามที่พบบ่อย

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิร์ธ

โรงเรียนเวลลิ่งตัน

เมือ่ ไรทีน่ กั เรียนควรเดินทางมาถึงและเดินทางกลับ?
วันแรกทีม่ าถึงของเราทุกฤดูรอ้ นคือวันจันทร์ หลังจากนัน้ วันทีเ่ ดินทางมาถึง / ออกเดินทางกลับของเราจะเป็นวันอาทิตย์ทบ่ี ง่ ในช่วงฤดูรอ้ น
จบหลักสูตรของคุณให้ดี
คุณจะเห็นได้ในแบบฟอร์มใบสมัคร ติดต่อผูป้ ระสานงานการท่องเทีย่ วของเราทีห่ มายเลข +44 (0) 1823 672388 หรือที่
info@ethertoneducation.com หากคุณมีขอ้ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิม่ เติม

โปรดตรวจสอบวันทีเ่ ริม่ ต้นและ

นักเรียนจะไปโรงเรียนได้อย่างไร?
เราจะไปพบนักเรียนทีเ่ ดินทางมาถึงสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์และแกตวิคในวันแรกของหลักสูตรทีจ่ ดั พิมพ์ไว้ ระหว่างเวลา 06.00 น. ถึง 17.00 น. และจัดบริการรับส่งฟรีไป
ยังโรงเรียน หากคุณมาถึงในเวลาอืน่ หรือสนามบินอืน่ เราสามารถจัดเตรียมการเดินทางให้แก่คณ
ุ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม หากคุณเดินทางมาโดยรถยนต์โปรดติดต่อผูป้ ระสาน
งานการท่องเทีย่ วของเราเพือ่ ขอคำ�แนะนำ�และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมาโรงเรียนทีถ่ กู ต้อง - โรงเรียนของเราห่างกัน 120 ไมล์ โปรดดูรายละเอียด จากข้อมูลการเดินทางใน
เอกสารเพิม่ เติม
มีนกั เรียนในชัน้ ๆ ละกีค่ น?
จำ�นวนนักเรียนในชัน้ สูงสุด 16 คน แต่ในไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมาขนาดชัน้ เรียนโดยเฉลีย่ มีนกั เรียนประมาณ 12 ถึง 13 คน สำ�หรับการฟังบรรยายและการฝึกอบรมจะเป็นกลุม่ ใหญ่ขน้ึ
อัตราส่วนพนักงานและนักเรียนเท่าไร?
อัตราส่วนโดยรวมอยูท่ ป่ี ระมาณ 1:3 นัน่ คือพนักงานหนึง่ คนต่อนักเรียนสามคน เรามีระดับการดูแลส่วนบุคคลทีส่ งู มาก มีพนักงานจำ�นวนมากคอยดูแลนักเรียนของเราอยูเ่ สมอ
นักเรียนอายุเท่าไร?
ตำ�แหน่ง

หลักสูตร

ต่ำ�สุด
อายุสูงสุด

ต่ำ�สุด
ระดับภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์

Pre-A-Level and Pre-I.B.

15-17

B2 / IELTS 5.0

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์

Pre-GCSE หลักสูตรเร่งรัด

15-17

B1+ / IELTS 4.5

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์

คอร์สก่อนเรียน A-Level สามปี

15-17

A2 / IELTS 3.5

โรงเรียนเวลลิง่ ตัน

Pre-GCSE

13-15

B1 / IELTS 4.0

โรงเรียนเวลลิง่ ตัน

การศึกษาเด็กเล็ก

10-12

B1 / IELTS 4.0

จานหลักเพือ่ สุขภาพทีห่ ลากหลายได้และมีสลัดบาร์ ในการเดินทางไปเทีย่ วนักเรียนจะได้รบั อาหารกล่องสำ�หรับมือ้ กลางวัน
ต้องการอาหารบางประเภท เช่นอาหารวีแก้น

โปรดทราบว่าโรงเรียนเจ้าภาพของเราจะไม่รบั นักเรียนที่

เสื้อผ้าชนิดไหนที่ฉันควรจะนำ�มา?
เราไม่มเี ครือ่ งแบบนักเรียนในช่วงฤดูรอ้ น นักเรียนจะต้องใช้ชดุ ลำ�ลองสำ�หรับการใช้ในชีวติ ประจำ�วันและใช้เสือ้ ผ้ากีฬาจำ�นวนมาก จะมีกจิ กรรมทีเ่ ป็นทางการดังนัน้ นักเรียนชายควร
นำ�สูทมาถ้าเป็นไปได้และเสือ้ เชิต้ สีขาวเน็คไทและรองเท้าสีเข้ม ผูห้ ญิงควรมีชดุ ทีเ่ ป็นทางการ สักชุด หรือสองชุดหรือสูท ผ้าปูเตียงและผ้านวมมีให้ แต่นกั เรียนต้องนำ�ผ้าขนหนูมาด้วย
โปรแกรมกีฬาคืออะไร?
เรามีตารางเรียนกีฬาทุกวันทีม่ สี อน สำ�หรับนักเรียนทีจ่ ะไปโรงเรียนประจำ�ใน สหราชอาณาจักร มันเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะต้องมีความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับกีฬาของอังกฤษ หลังเลิก
เรียนและในวันทีไ่ ม่มกี ารสอน นักเรียนจะมีโอกาสทีจ่ ะเล่นกีฬากับนักเรียนเจ้าบ้านของเราเพิม่ เติม โรงเรียนทัง้ สองแห่งมีสนามหญ้าให้เล่น สนามแอสโทร สนามเทนนิส ห้องกีฬาและ
สระว่ายน้�ำ อุน่
โปรแกรมสันทนาการคืออะไร?
สองครัง้ ต่อสัปดาห์จะมีกจิ กรรมทางสังคมทีส่ �ำ คัญสำ�หรับนักเรียนทุกคน กิจกรรมเหล่านีร้ วมถึงสิง่ ต่าง ๆ เช่น เกมธุรกิจ, แฟชัน่ โชว์, คาสิโนไนท์, ปริศนาฆาตกรรม, เกมประมูล,
สนทนาความเร็ว, การแสดงละครและอาหารค่�ำ ทีเ่ ป็นทางการและเต้นรำ� นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านีซ้ ง่ึ ส่วนใหญ่จะช่วยให้นกั เรียนฝึกภาษาอังกฤษและพัฒนา
ความมัน่ ใจ วันอาทิตย์นกั เรียนเลือกทีจ่ ะเข้าสโมสร อาทิตย์มี เกมการสร้างทีม การทำ�อาหาร การพาสุนขั ไปเดิน ศิลปะหัตถกรรม การร้องเพลง การไปเทีย่ วฟาร์มหรือโบสถ์
การทำ�เครือ่ งประดับ ทำ�อนิเมชัน่ เต้นซัมบ้า ออกกำ�ลังกายด้วยการชกมวย และอืน่ ๆ อีกมาก นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทางสังคมทีไ่ ม่เป็นทางการในตอนเย็นอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นหอพัก
อะไรบ้างที่รวมอยู่ในค่าโรงเรียน?
เราพยายามทำ�ให้แน่ใจว่าเกือบทุกอย่างจะรวมอยูใ่ นค่าเล่าเรียน ยกเว้น ค่าวีซา่

ค่าตัว๋ เครือ่ งบินและเงินติดกระเป๋า นีค่ อื การสรุป

ทีพ่ กั ในหอพัก อาหารและบริการซักรีดรายสัปดาห์
การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์เครือ่ งเขียนขัน้ พืน้ ฐานและการสอนฝึกกีฬา
กิจกรรมทางสังคม สโมสรวันอาทิตย์และการเดินทางทัง้ หมด รวมทัง้ การรับส่งและค่าเข้าชม
บริการรับส่งไปและกลับจากสนามบิน London Heathrow และ Gatwick ในวันแรกและวันสุดท้ายของหลักสูตรทีเ่ ราตีพมิ พ์ มีขอ้ จำ�กัดเรือ่ งเวลา ดังนัน้ โปรดดู
เอกสารข้อมูลการเดินทางของเราก่อนจองการเดินทาง
• นโยบายการประกันขัน้ พืน้ ฐาน - โปรดดูเว็บไซต์ของเราสำ�หรับรายละเอียด
•
•
•
•

เราจะจ่ายเงินได้อย่างไร?
โปรดดูขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขของเราซึง่ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธชี �ำ ระเงินและรายละเอียดของนโยบายการคืนเงินและยกเลิก

จำ�เป็นต้องมีภาษาอังกฤษระดับไหน?
โปรดดูแผนภูมดิ า้ นบน เรือ่ งคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับระดับภาษาอังกฤษขัน้ ต่�ำ เราจะพิจารณาใบสมัครของแต่ละคนเป็นรายๆไป และเราจะเสนอการทดสอบออนไลน์เพือ่ ช่วยเราประเมินระดับ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน (การทดสอบเหล่านีไ้ ม่ได้บงั คับ แต่จะช่วยในการเตรียมการของเรา) โปรดแจ้งให้เราทราบหากนักเรียนมีความต้องการพิเศษหรือมีปญ
ั หาในการเรียนรู้

นักเรียนได้รับใบรับรองและรายงานหรือไม่??
ได้ นักเรียนทุกคนจะได้รบั ใบรับรองและรายงาน สำ�หรับนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมหลักสูตร 4, 6 หรือ 8 สัปดาห์พวกเขาจะได้รบั รายงานโดยละเอียดเกีย่ วกับการทำ�งานในแต่ละวิชา นักเรียน
ในหลักสูตรทดลองระยะเวลา 2 สัปดาห์จะได้รบั รายงานสัน้ ๆ

ฉันจะหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเนือ้ หาของหลักสูตรได้จากไหน?
โปรดดูเว็บไซต์ของเราที่ www.ethertoneducation.com เพือ่ หารายละเอียดเพิม่ เติม

ถ้านักเรียนป่วยจะทำ�อย่างไร?
พนักงานของเราหลายคนมีคณ
ุ สมบัตปิ ฐมพยาบาล หากนักเรียนมีปญ
ั หาเล็กน้อยเจ้าหน้าทีข่ องเราจะดูแลพวกเขา หากเรามีขอ้ กังวลใจเราจะพาพวกเขาไปทีศ่ นู ย์การแพทย์ใกล้
โรงเรียนหรือโรงพยาบาล เราแนะนำ�อย่างยิง่ ให้นกั เรียนทุกคนมีประกันส่วนตัวทีค่ รอบคลุมรวมถึงประกันสุขภาพ

นักเรียนอยูท่ ไ่ี หน?
นักเรียนในหลักสูตรของเราทุกคนอาศัยอยูใ่ นหอพักทีม่ เี พศเดียวในวิทยาเขตของ Lord Wandsworth College หรือโรงเรียน Wellington เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�หอพักอาศัยอยู่
ในหอพักนักเรียนและดูแลนักเรียน บ้านพักทุกหลังมี WiFi ห้องพักส่วนใหญ่มสี องเตียง แต่บางห้องทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าซึง่ มีสถ่ี งึ หกเตียง บ้านพักนีม้ หี อ้ งนัง่ เล่นทีส่ ะดวกสบาย
พร้อมด้วยโทรทัศน์และเกม
แล้วการซักรีดเป็นอย่างไร?
มีบริการซักรีดขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับเสือ้ ผ้าทีซ่ กั ได้ดว้ ยเครือ่ ง ซักได้สปั ดาห์ละครัง้ นักเรียนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีการเสือ้ ผ้าไว้ผลัดเปลีย่ นทีเ่ พียงพอ และผ้าทุกชิน้ จะต้อง
ระบุชอ่ื ของนักเรียนให้ชดั เจน
นักเรียนรับประทานอาหารทีไ่ หน?
นักเรียนรับประทานอาหารในห้องอาหารของโรงเรียน นักเรียนจะมีอาหารสามมือ้ ต่อวัน ทีโ่ รงเรียนเวลลิง่ ตัน ทีว่ ทิ ยาลัยลอร์ดแวนด์สเวิรธ์ ก็มอี าหารสามมือ้ ต่อวันด้วยยกเว้นวัน
อาทิตย์เมือ่ นักเรียนสามารถตืน่ สายเพือ่ รับประทานอาหารมือ้ ก่อนเทีย่ งในช่วงเช้าและแล้วรับประทานตอนเย็น โรงเรียนทัง้ สองแห่งให้บริการอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีให้และเลือกอาหาร
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ในตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรจะเป็นอย่างไร?
นักเรียนจะต้องออกจากโรงเรียนของเราภายในเวลา 11.00 น. ในวันสุดท้ายของหลักสูตร การเตรียมการเดินทางเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผูป้ กครอง เราให้บริการรถ
รับส่งฟรีไปยังสนามบิน London Heathrow และ Gatwick ในวันสุดท้ายของหลักสูตรทีเ่ ผยแพร่ แต่โปรดทราบว่ามีการจำ�กัดเวลา โปรดดูเอกสารข้อมูลการเดินทางของ
เราเพือ่ ทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ค่าเล่าเรียนของเราไม่รวมถึงการเดินทางจากโรงเรียนไปยังจุดหมายปลายทางอืน่ ๆ แต่เราสามารถจัดการเรือ่ งพาหนะได้โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
หมายเหตุสดุ ท้าย:
ข้อมูลในโบรชัวร์นไ้ี ด้จดั ทำ�ขึน้ อย่างรอบคอบและด้วยความสุจริตใจ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรของเรามีความยืดหยุน่ และเราพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง เราขอสงวนสิทธิใ์ น
การเปลีย่ นแปลงหลักสูตรของเราได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงจุดหมายการเดินทางเนือ่ งจากสภาพอากาศ การจราจรหรือความห่วงใยในด้านความ
ปลอดภัย ข้อมูลทัง้ หมดนีห้ รือบางส่วนนี้ จึงไม่ถอื เป็นสัญญาระหว่าง Etherton Education Ltd. กับนักเรียน พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือตัวแทน โปรดอ่านข้อกำ�หนดและ
เงือ่ นไขของเราบนเว็บไซต์ของเรา
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หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนของเอทเตอร์ตัน

เตรียมพร้อมนักเรียนต่างชาติ เพือ่ การศึกษาใน
โรงเรียนประจำ�ในสหราชอณาจักร

อันไหนเหมาะสำ�หรับคุณ?
หลักสูตรเหล่านีเ้ หมาะสมสำ�หรับทัง้ คู่ สำ�หรับก่อนเข้าเรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมและเป็นหลักสูตรทดลอง

หลักสูตรวิชาการสำ�หรับเด็กเล็กอายุ

10-12 ปี
2, 4, 6, หรือ 8 อาทิตย์
การเตรียมนักเรียนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าให้เข้าโรงเรียนประจำ�อังกฤษ
หลักสูตรการศึกษากับการท่องเทีย่ วและกิจกรรมสร้างความมัน่ ใจหลายอย่าง

โรงเรียนเวลลิง่ ตัน

หลักสูตร Pre-GCSE

โรงเรียนเวลลิง่ ตัน

13-15 ปี
2, 4, 6, หรือ 8 อาทิตย์
การเตรียมนักเรียนเพือ่ การเข้าเรียนปีท่ี 8, 9 และ 10
นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มงวดรวมทัง้ วิชาอืน่ ๆ อีกสิบวิชา

หลักสูตรเร่งรัด อายุ
15-17 ปี
6 สัปดาห์		 วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์
การเตรียมนักเรียนเพือ่ การเข้าโปรแกรม GCSE หนึง่ ปี
หลักสูตรทีไ่ ปเร็วด้วยภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สามวิชา และธุรกิจศึกษา
หลักสูตร Pre-Three อายุ

15-17 ปี
การเตรียมนักเรียนเพือ่ การเริม่ โปรแกรม A-Level สามปี
หลักสูตรทีช่ า้ ลงโดยมุง่ เน้นทีพ่ น้ื ฐานภาษาอังกฤษและคำ�ศัพท์ทางเทคนิค

4, 6 หรือ 8 สัปดาห์

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์

หลักสูตร Pre-A-Level อายุ

2, 4, 6, หรือ 8 อาทิตย์

วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์

15-17 ปี
การเตรียมนักเรียนเพือ่ การเริม่ โปรแกรม A-Level สองปี
นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษและเลือกวิชาหลัก 3 หรือ 4 วิชา

หลักสูตร Pre-IB อายุ 15-17 ปี
2, 4, 6, หรือ 8 อาทิตย์
วิทยาลัยลอร์ด วอนด์สเวิรธ์
การเตรียมนักเรียนเพือ่ การเริม่ เรียนทีบ่ ณ
ั ฑิตนานาชาติ (International Baccalaureate)
นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษและเลือกวิชาหลัก 4 หรือ 5 วิชา และทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge)
โปรดดูแบบฟอร์มใบสมัครของเราเพือ่ ทราบรายละเอียดเกีย่ วกับวันทีแ่ ละค่าเล่าเรียนของหลักสูตร
Etherton Education Ltd.,
Marlands,
Sampford Arundel,
Wellington,
Somerset, TA21 9QU, UK
T: +44 (0)1823 672388
E: info@ethertoneducation.com
W: www.ethertoneducation.com

