
Được thành lập năm 1957, Trường Quốc tế Ruamrudee (RIS, Ruamrudee International School) là một trong những
trường quốc tế đầu tiên tại Châu Á được công nhận bởi Hiệp hội WASC và Bộ Giáo dục Thái Lan. Ngày nay,
RIS luôn giữ vững vai trò là tấm gương điển hình về đổi mới trong giáo dục quốc tế và là một trong những trường
quốc tế hàng đầu Thái Lan.

“Ruamrudee” trong tiếng Thái có nghĩa là “sự đoàn kết của những trái tim” – đó cũng là phương châm của trường
chúng tôi: chào đón học sinh ở mọi lứa tuổi, tập trung vào trách nhiệm với xã hội, và luôn tạo ra môi trường học
tập ấm cúng và thân thiện. Từ lớp PreK 2 – Lớp 12, RIS (với 1200 học sinh) mang lại một chương trình học vững
chắc kiểu Mỹ được điều chỉnh phù hợp và được giảng dạy bởi những giáo viên giàu kinh nghiệm, sáng tạo, và
yêu nghề. Hơn 72% giáo viên của RIS có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn.

RIS là một Trường Tú tài Quốc tế từ năm 1998 và là một trong ít trường tại Thái Lan giảng dạy cả Chương trình
Tú tài Quốc tế có cấp Bằng (IBD) và chương trình Lớp Nâng cao (AP). Học sinh của chúng tôi luôn đạt thành
tích xuất sắc trong học tập với việc vượt xa mức điểm chuẩn trung bình của thế giới và đỗ vào những trường
đại học danh tiếng nhất thế giới. Rất nhiều cựu học sinh của chúng tôi đã trở thành nhữn người có tên tuổi cả
trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực như luật, kinh tế, y học, chính trị, và ngoại giao.

Học sinh RIS được học trong các lớp ít học sinh, những môn học tự chọn mới lạ, những ngôn ngữ hiện đại, và
nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn. Phòng Công tác HSSV của chúng tôi, do các chuyên gia tâm lý lãnh
đạo, luôn đảm bảo rằng Chương trình Phát triển Anh ngữ và Hỗ trợ Học tập của chúng tôi đáp ứng được các
nhu cầu khác nhau của tất cả các học sinh. Tại RIS, chúng tôi trang bị cho học sinh đầy đủ hành trang để các
em có thể thành công trên trường quốc tế.

Học sinh của chúng tôi xuất chúng không chỉ trong hoạt động học tập mà còn trong các hoạt động đời sống khác.
RIS có một trong những đội tuyển thể thao lớn nhất trong tất cả các trường quốc tế tại Đông Nam Á, với hơn
70 đội thuộc nhiều môn thể thao khác nhau. Chúng tôi cũng có các câu lạc bộ học thuật và mang tính dịch vụ
cao (phục vụ công) như Mô hình Liên hợp quốc, Hội HSSV Danh dự Quốc gia, Cúp Tú tài Quốc tế, và Môi trường
cho Nhân văn học. Các chương trình ngoại khóa của chúng tôi đem lại cơ hội sáng tạo cho học sinh trong nhiều
lĩnh vực từ thiết kế thời trang, chơi trò chơi, nhảy, và tập yoga. RIS nuôi dưỡng học sinh về cả tâm, trí, và lực.

Có vị trí nằm ở ngoại ô thủ đô Bangkok, cách sân bay Quốc tế Suvarnabhumi chưa tới nửa giờ lái xe, với khuôn
viên xanh, sạch, đẹp lên tới gần 12 héc ta, RIS được bao bọc bởi một khu vực ngoại ô phát triển thịnh vượng.
Với các tòa nhà riêng biệt cho từng khoa/bộ phận, sân cỏ nhân tạo, bể bơi đạt chuẩn Olympic FINA, các sân
thể thao đa năng, và hai thư viện, RIS mang lại cho học sinh những cơ hội học tập tuyệt vời nhất. Cơ sở vật chất
hiện đại với không gian học tập mang tầm thế kỷ 21, một phòng thu studio, một trung tâm nghệ thuật ẩm thực,
xưởng chế tác, và phòng thí nghiệm rô bốt. Học sinh THCS và THPT ở trọ ký túc xá sẽ có cơ hội tận hưởng một
cơ sở nội trú hiện đại, giống với môi trường đại học nhưng lại gần gũi và ấm cúng.

Trong 60 năm qua mục tiêu của chúng tôi luôn là đào tạo ra những học sinh sáng tạo, giàu lòng trắc ẩn, và suy
nghĩ chín chắn – những người luôn hướng tới cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh
được sống vui vẻ. Đó cũng là lý do học sinh của RIS có thể chuẩn bị hành trang để tạo ra những di sản nổi tiếng
trên thế giới.

TRÊN 60 NĂM ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG GIÁO DỤC
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