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Dear Parents 
 
On Monday 7th September, Year 7 students will sit the MidYIS assessment. The Year 10 students will sit 
their YELLIS assessment on Tuesday 8th September. The results will give predictions of the students future 
IGCSE grades, assisting us in our target setting procedures. 
 
We are excited that After School Activities will commence on Monday 7th September. We expect students to 
attend at least 2 activities a week. The Secondary lists are displayed at the front of the school. The activities 
range from fitness and Yoga through to Chess and MUN. We have listened to what students wanted and the 
range of activities grows each year. Please remember to collect students at 3.00 pm on the days that 
students are not attending ECAs. We are pleased to confirm that swimming will start again in PE as the pool 
roof is now completed. 

 
Our online learning in Terms 2 and 3 last year was highly successful. In order that we may further support all 
of our students, we are offering some additional sessions in a range of subjects. We hope that our students 
may use these sessions to support any areas of knowledge or skills that they may feel that they will benefit 
from. All students are encouraged to attend these sessions if they wish to seek extra help from teachers, 
some students may be asked by their teacher to attend sessions, we will send letters if your child has been 
asked. The schedule is as follows:- 
 

Day Session Subject 

Monday 3:00 to 3:30 I.C.T. 

Monday 3:30 to 4:00 KS4 Science 

Tuesday 3:00 to 3:30 History 

Tuesday 3:30 to 4:00 Geography 

Thursday 3:00 to 3:30 Computer Science 

Thursday 3:30 to 4:00 Business Studies 

Friday 3:00 to 3:30 English 

 3:00 to 3:30 KS3 Science 

Friday 3:30 to 4:00 Maths 

 
Just a reminder that there will be a whole school House Day on Wednesday 16th September with fun 
activities in House teams, students can wear their house shirts and PE kits during this day. Year 13 will have 
normal lessons on this day as they prepare for upcoming AS exams. Following this, there will be a long 
weekend with school being closed on the 17th and 18th of September. 
 
Advance notice that there will be school photographs from an external photographer, please can you ensure 
that blazers are brought in for the week of 28th September, it may be worth checking that your child's blazer 
still fits. Further details will follow as we will be booking appointments for family group photographs. 
 
All students have been provided with a journal to briefly record where they are in the evenings and 
weekends. This will be checked by form tutors and is a part of the requirements from the Ministry of 
Education to continue to monitor COVID 19 in Thailand. We appreciate your support in helping students 
complete this. 
 



 

We understand that the situation is constantly changing with regards to COVID 19 and we will continue to 
adapt our practices accordingly. 
 
Please feel free to chat with me or Mr Neil when we are on duty at the front of school or ask us any 
questions via our email addresses:  graeme.w@sis.edu , neil.h@sis.edu 
 
 
Graeme Webster   Neil Hayward 
Assistant Head Pastoral   Assistant Head Academic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Secondary Parent Newsletter 

วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ.2563 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 

ในวนัจนัทร์ที่ 7 กนัยายน นี ้นกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 7 จะได้ทดสอบการประเมินผลระบบ MidYIS และนกัเรียนระดบัชัน้
เยียร์ 10 จะได้ทดสอบการประเมินระบบ YELLIS ในวนัองัคารที่ 8 กนัยายน ซึง่ผลการทดสอบประเมินผลนี ้ จะสามารถชว่ย
คาดการณ์ส าหรับผลการเรียน IGCSE ในภายหน้า และยงัช่วยให้นกัเรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนที่เหมาะสมในแตล่ะวชิาที่
เรียนอีกด้วย 

ทางโรงเรียนฯ มีความตื่นเต้นส าหรับกิจกรรมเสริมพเิศษหลงัเลกิเรียน ทีจ่ะเร่ิมขึน้ในวนัจนัทร์ที่ 7 กนัยายนนี ้ และหวงั
เป็นอยา่งยิง่ ที่นกัเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 กิจกรรม นกัเรียนสามารถดรูายช่ือได้ที่ บริเวณบอร์ดกิจกรรม
หน้าโรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรมออกก าลงักาย, โยคะ ตลอดจน กระดานหมากรุกและกิจกรรมสหประชาชาตจิ าลอง(MUN) เป็นต้น 
ทางโรงเรียนฯ ได้รับฟังในสิง่ที่นกัเรียนต้องการ และได้จดักิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี ส าหรับนกัเรียนที่ไมไ่ด้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมพิเศษหลงัเลกิเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอความกรุณาทา่นผู้ปกครองมารับนกัเรียนในเวลา 15.00น. 

ทางโรงเรียนฯ ยินดีทีจ่ะแจ้งให้ทราบวา่ สระวา่ยน า้ พร้อมเปิดให้ใช้บริการอีกครัง้ในคาบเรียนวิชาพลศกึษา เนื่องจาก
หลงัคาสระวา่ยน า้เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย 

การเรียนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ในปีการศกึษาทีผ่า่นมา ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ ทาง
โรงเรียนฯ จะยงัคงสนบัสนนุช่วยเหลอืนกัเรียนทกุคนตอ่ไป โดยเราได้น าเสนอการเรียนเสริมในบางรายวชิา และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ 
นกัเรียนจะใช้การเรียนเสริมนี ้ เพือ่ช่วยเหลอืสนบัสนนุความรู้หรือทกัษะตา่งๆ ของนกัเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิง่ขึน้ โดยนกัเรียน
ทกุคนสามารถเข้าร่วมในช่วงเวลาที่ก าหนด หากนกัเรียนต้องการความชว่ยเหลอืพเิศษจากคณุครู หรือนกัเรียนบางกลุม่ที่คณุครู
ต้องการให้เข้าร่วมในการเรียนเสริมดงักลา่ว ทัง้นี ้ทางโรงเรียนฯ จะสง่จดหมายแจ้งให้ทา่นผู้ปกครองทราบอีกครัง้ภายหลงั ส าหรับ
การเรียนเสริมมีตารางดงัตอ่ไปนี ้

 

วนั ช่วงเวลา วิชา 

วนัจนัทร์ 15:00 to 15:30 I.C.T. 

วนัจนัทร์ 15:30 to 16:00 วิทยาศาสตร์ (KS4) 

วนัองัคาร 15:00 to 15:30 ประวตัิศาสตร์ 

วนัองัคาร 15:30 to 16:00 ภมูิศาสตร์ 

วนัพฤหสับด ี 15:00 to 15:30 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

วนัพฤหสับด ี 15:30 to 16:00 ธุรกิจศกึษา 

วนัศกุร์ 15:00 to 15:30 ภาษาองักฤษ 

 15:00 to 15:30 วิทยาศาสตร์ (KS3) 

วนัศกุร์ 15:30 to 16:00 คณิตศาสตร์ 



 

ขอเรียนให้ทราบอีกครัง้วา่ ทางโรงเรียนฯ จะจดักิจกรรมบ้าน(House Day) ในวนัพธุที่ 16 กนัยายน พ.ศ.2563 พร้อม
กิจกรรมสนกุๆ มากมายกบัทีมบ้านของนกัเรียน ขอความกรุณาให้นกัเรียนสวมใสเ่สือ้ทีมบ้านและกางเกงพละในวนัดงักลา่ว 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้เยยีร์ 13 จะมกีารเรียนการสอนปรกติ เพือ่เตรียมตวัส าหรับการสอบ AS ที่ใกล้เข้ามานี ้ทางโรงเรียนฯ จะมี
วนัหยดุยาวในชว่งวนัท่ี 17 และ 18 กนัยายน พ.ศ.2563 เนือ่งจากเป็นวนัหยดุคร่ึงภาคเรียน 
 ขอเรียนให้ทา่นผู้ปกครองทราบลว่งหน้าวา่ ทางโรงเรียนฯ จะมีการถ่ายภาพ โดยช่างภาพจากภายนอกโรงเรียน กรุณาให้
นกัเรียนน าเสือ้สทูโรงเรียนมาในวนัท่ี 28 กนัยายน นี ้ ถือเป็นโอกาสดีทีจ่ะส ารวจวา่ นกัเรียนยงัคงสวมใสเ่สือ้สทูได้พอดีหรือไม ่ 
ส าหรับรายละเอียดตา่งๆ ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ภายหลงั 

นกัเรียนทกุคนจะได้จดบนัทกึสัน้ๆ วา่นกัเรียนท าอะไรในช่วงเย็นและในวนัหยดุสดุสปัดาห์ ซึง่การบนัทกึนีจ้ะถกูตรวจโดย
คณุครูประจ าชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสว่นหนึง่ของข้อก าหนดจากกระทรวงศกึษาธิการเพื่อเฝ้าระวงัสถานการณ์ COVID 19 ในประเทศ
ไทย ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคณุทา่นในความให้การสนบัสนนุชว่ยเหลอืนกัเรียนส าหรับการจดบนัทกึนีใ้ห้สมบรูณ์ 

ทางโรงเรียนฯ มีความเข้าใจเป็นอยา่งดีในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่ทางโรงเรียนฯ และ
คณะคณุครู ยงัคงพร้อมที่จะปรับตวัตามสถานการณ์และค าแนะน าที่ได้รับอยา่งดีที่สดุ 

หากทา่นผู้ปกครองมีข้อสงสยัประการใด ทา่นสามารถเข้ามาพดูคยุกบัคณุครูแกรม หรือคณุครูนลี ระหวา่งปฏิบตัิหน้าที่
หรือติดตอ่ทางอีเมล์ คณุครูแกรม (graeme.w@sis.edu)  หรือคณุครูนีล (neil.h@sis.edu) ได้ทนัที 

  
แกรม เว็บสเตอร์                                     นีล เฮย์วาร์ด 

               รองหวัหน้าฝ่ายปกครอง                       รองหวัหน้าฝ่ายวชิาการ 
 

 

 

 


