
 
โครงการเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และ 
โรงเรียน Bukit Merah Secondary school  ประเทศสิงคโปร์ 

3 -11 มีนาคม 2563 (8 คืน 9 วัน ) 

 
ประเทศสิงคโปร์ 

เป็นประเทศที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ได้อย่างกลมกลืนนอกเหนือจากบทบาทผู้นํา  
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแล้ว ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก  
ด้วยระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาพ้ืนฐานและเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ควบคู่กับภาษา
ท้องถิ่นของแต่ละชนชาติศาสนา ด้วยความโดดเด่นทั้งในเรื่องความมีวินัย ความสะอาด และความปลอดภัยสูงล้วน
ส่งผลให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าถึงความหลากหลายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง 
 
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และโรงเรียน Bukit 
Merah secondary school  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนและได้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา(English Program) 2546 ษาตั้งแต่ปีการศึก  เป็นต้นมา ซึ่งทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย รวมทั้ง
การฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ  ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จึงได้ตกลงร่วมมือ
กับโรงเรียนชั้นนําในต่างประเทศ เช่น  ประเทศอินเดีย และสิงคโปร์  โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาทาง
โรงเรียนได้นํานักเรียนไปฝึกประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียน Canberra Secondary school  
ประเทศสิงคโปร์  และตั้งแต่ในปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้
ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนใหม่อีกหนึ่งโรงเรียน คือ โรงเรียน Bukit Merah Secondary school 
ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมใช้เวลาดําเนินการประมาณ 9 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนร่วมกันในห้องเรียนกับ
นักเรียนชาวสิงคโปร์ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายเป็นการทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญเช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานี
ผลิตน้ําจืด(Newater) และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสิงคโปร์ เช่น 
Universal Studio, Sentosa Island, Garden the Bay โดยนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
สามารถใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก 
 



 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์และมีโอกาสสร้างประสบการณ์ทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญและ
น่าสนใจในต่างประเทศ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษาต่อและการด ารงชีวิต 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
เพ่ือมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป 

6. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้มีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษา 
7. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  

 
ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ 

1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน  
2. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก 
3. นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์และมีโอกาสสร้างประสบการณ์ทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญและน่าสนใจใน

ต่างประเทศ 
4. นักเรียนน าความรู้ ความสามารถต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อและการ

ด ารงชีวิต 
5. ครูได้น าความรู้ปละประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงานโรงเรียนให้ 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  6.  ครูได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษาเพ่ือในมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในโครงการจัดการเรียน  
      การสอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยครูไทย  (English for Integrated Study Project : EIS) 
 
จ านวนนักเรียน 
 รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 16-20 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน English Program  
ระดับม.2 และนักเรียนสมทบจากหลักสูตรปกติหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์  
  
ที่พักและอาหาร 

พักท่ีหอพักโรงเรียน ACS (Independence) Boarding school   2-3 คนต่อห้อง อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า 
ทีโ่รงอาหารของโรงเรียน ACS อาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงเรียน Bukit Merah Secondary school  ในวันที่
ทํากิจกรรมในโรงเรียน 
 
ค่าใช้จ่าย 

1. จํานวน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  เชียงราย –สุวรรณภูม-ิ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Airway รวมค่าภาษี
สนามบินและน้ําหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/EISP


2. ค่าท่ีพัก ค่าอาหารขณะทํากิจกรรมในโรงเรียน และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษา 
3. ค่าอาหารเช้าและกลางวันขณะทํากิจกรรมในโรงเรียน  
4. ค่าเดินทางทั้งในประเทศไทยและในประเทศสิงคโปร์ 
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษา เช่น Universal Studio, Singapore Science Art museum, 

Sentosa Island, Wings of Time, Garden by the Bay  
6. ค่าประกันการเดินทางในต่างประเทศเป็นเวลา 9 วัน 
7. ค่าเสื้อกิจกรรม 
8. ค่าเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (Passport) จํานวน 1,000 บาท 
2. ค่าอาหารบางมื้อ ( มื้อละประมาณ 150 บาท)ประมาณ 9 มื้อ คือมื้อเย็นและวันที่ไม่ได้ทํากิจกรรม

ร่วมกับโรงเรียน 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น  ค่าโหลดน้ําหนักกระเป๋าเกิน ค่าโทรศัพท์ ค่าของฝากและของที่ระลึก 

 
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาปีการศึกษา 2562 
2. เป็นนักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้น ม.2 หรือ เป็นนักเรียนหลักสูตรปกติหรือห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.2 
 

ขั้นตอนการสมัคร  

1. ขอรับใบสมัครที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือห้องวิชาการตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ธ.ค. 2562 
2. กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ 
3. ส่งใบสมัคร สําเนาพาสปอร์ตและหลักฐานการชําระเงินมัดจําจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน) พร้อมหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง ที่ครูอมรรัตน์  
4. การชําระเงินให้โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา หมายเลขบัญชี 5126028227 โดยสามารถแบ่งชําระ 2 ครั้ง 
ดังนี้ 

5. งวดที่1 เงินมัดจําจํานวน 15,000 บาทส่งพร้อมใบสมัครภายในวันที่  12 ธ.ค. 2562 
งวดที่2 จํานวน  14,000 บาท ภายในวันที่  20 ม.ค. 2563  

ทั้งนี้ท่านสามารถช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้ 
6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจํากรณีนักเรียนขอยกเลิกการเดินทางหลังโรงเรียนประกาศรายชื่อเข้า

ร่วมโครงการแล้ว 
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ครูอมรรัตน์ เมืองวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์   089 9544433 
ครูรสสุคนธ์  สุโพธิ์   หมายเลขโทรศัพท์  0 87 1861709 
ครูอางคณา  รัศมี   หมายเลขโทรศัพท์   081 3672220 



โครงการเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  

และโรงเรียน Bukit Merah Secondary school ประเทศสิงคโปร์ 
3 -11 มีนาคม 2563 ( 8 คืน 9 วัน ) 

Day ช่วงเช้า ช่วงบ่าย 
วันที่1 
อังคาร ที่ 3 มี.ค. 63 

0600   ออกเดินทางจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
0800   เดินถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
1040-1955 ออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์  
      10.40-12.15   CEI- BKK  TG 2131    
      1635-1955     BKK-SIN TG 409  
1955  เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่น) 
2030  Check-In ที่ หอพักร.ร. ACS (Independence) Boarding school    
ตลอด 8 คืน 9 วัน 

วันที่ 2 
พุธ ที่ 4 มี.ค.63 

- อาหารเช้าที่โรงแรม 
- พิธีเปิดโครงการเรียนร่วม
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ 
โรงเรียน Bukit Merah 
Secondary school   

City Tour- Raffles Statue, Merlion Park, 
Esplanade, Singapore Flyer  
 

 

วันที่  3  
พฤหัสบดี  ที่ 5 มี.ค. 63 

เรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมณ โรงเรียน Bukit 
Merah Secondary school   

City Tour- Newater Plant  
 

วันที่ 4 
ศุกร์  ที่ 6 มี.ค.63 

เรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม ณ โรงเรียน Bukit 
Merah Secondary school   
 

 

Visit Singapore Art Museum  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



วัน ช่วงเช้า ช่วงบ่าย 
วันที่ 5 
เสาร์ ที่  7 มี.ค. 63 

Enjoy Beach time at Sentosa Island, 
Wings of Time 

 

 
วันที่ 6 
อาทิตย์ ที่ 8 มี.ค. 63 

Exploring Universal Studio 

 
 

วันที่ 7  
จันทร์ ที่ 9 มี.ค.63 

เรียนร่วมแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม ณ 
โรงเรียน Bukit Merah 
Secondary school   
 

Visit Garden the Bay  
 
 

วันที่ 8 
อังคาร  ที่ 10 มี.ค.63 

พิธีปิดโครงการเรียนร่วม
แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม ณ โรงเรียน 
Bukit Merah 
Secondary school   
 

ซื้อของที่ระลึกที่ China Town และ Orchard Road  
 

 
วันที่ 9 
พุธ ที่ 11 มี.ค. 63 

1000 น. Check-out จากโรงแรม 
1450-1650 น. เดินทางจากท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน TG 
 SIN - BKK   
    TG 414 15.55-17.15 
BKK-CEI  
    TG2136 19.10-20.35   
2035 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
2100 น. เดินทางกลับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
2230 น. เดินทางถึงโรงเรียน 

 
 
 



 
โครงการเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา กับ  
โรงเรียน Bukit Merah Secondary school ประเทศสิงคโปร์ 

3 -11 มีนาคม 2563 (8 คืน 9 วัน) 
1. ข้อมูลนักเรียน/ Student Information  
ชื่อ............................................................นามสกุล................................................ชื่อเล่น............................. 
Given Name (In Passport)………………………………………....Family name………………………………………………………... 
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................อายุ.....................ปี เพศ (........) หญิง (.........) ชาย 
หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport Number).................................. วันหมดอายุ (Date of Expire).................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.................หมู่บ้าน..............................ซอย...........................ถนน................................. 
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์................... 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................มือถือ................................Email…………………………….. 
 
2. ข้อมูลผู้ปกครอง / Parent Information 
   2.1ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล....................................................................อาชีพ..................................................................... 
ความสัมพันธ์.........................โทรศัพท์บ้าน.........................มือถือ.........................Email………………………………………. 
   2.2ที่อยู่ปัจจุบัน 
เลขที.่................หมู่............ซอย.............................ถนน.....................................แขวง/ตําบล............................ 
เขต/อําเภอ..........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................ 
   2.3 ที่ท างาน 
สถานที่ทํางาน.............................................................................................................................................................. 
เลขที.่................หมู่............ซอย.............................ถนน.....................................แขวง/ตําบล............................ 
เขต/อําเภอ..........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์......................... 
โทรศัพท์ที่ทํางาน............................................... 
                                                                   ใบตอบรับ 
สําหรับผู้ปกครอง                สําหรับนักเรียน 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครองขอรับรองว่าข้อมูล   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้เป็นความจริง 
ที่ได้ให้เป็นความจริงทุกประการและรับทราบเงื่อนไข  ทุกประการและรับทราบเงื่อนไขตามท่ีโรงเรียน 
ตามท่ีโรงเรียนระบุในโปรแกรม    ระบุในโปรแกรม 
ลายมื่อชื่อผู้ปกครอง.................................................   ลายมื่อชื่อนักเรียน........................................... 
(ชื่อ-สกุล).................................................ว/ด/ป................   (ชื่อ-สกุล).............................................ว/ด/ป............... 


