
 

 

 

SISB/SO/349/20 

 

17 August 2020 

 

Dear Parents, 

 

I do hope you have all had a good holiday and managed some time away with your families. As the start 

of the academic year approaches I would like to share recent news with you. 

 

Firstly the school is ready to greet all students on Wednesday, 19 August, and will run largely as normal, 

although with Covid-19 precautions in place, as with the end of last term. Students will have to wear face 

masks, and will still be temperature checked on entry to school. There will still be frequent handwashing, 

and social distancing will still be in force. It may be, also, that we will be asking students to keep a log of 

their movements and activities when away from school, as per Ministry requirements.   

 

Before we start the term could I ask that any families who have travelled abroad, or displayed symptoms 

of Cov-19, or had contact with any infectious person, in the last 14 days, to please contact the school, 

prior to the children returning. New parents will be required to sign a form confirming this. 

 

Please can I remind you that students will not be allowed into school before 07:00 and that, prior to 

activities commencing, hopefully on 7 September, they should be picked up as soon as possible, after the 

end of school; to avoid the crowding of last term, can I ask before 15:30. As with last term, parent access 

to the school will be limited. Separate details will be going to Early Years parents about access during the 

first week 

 

Students 

We will be welcoming a number of new and returning students, currently more than 60, which is very 

good news to start the year. New students in Primary and Secondary will be welcomed and taken to their 

respective libraries on the first morning where they will picked up by Class Teachers and Heads of Year. 

Separate arrangements will be in force for New Early Years Students.  

 

Staff 

Members of our teaching staff have been in school since last week, engaged in professional development 

activities, arranging their classrooms, and ensuring that they are ready to welcome your children on 

Wednesday.  

 



We are pleased to welcome eight new staff and one returning member of staff this year; five are already 

with us, despite the travel difficulties associated with overseas appointments. We expect the others to be 

with us in the next few weeks. We are, though, in the very fortunate position of being able to offer a full 

programme to your children 

 

New Staff 

Mr. Peter Carlisle – Head of Secondary 

Mr. Simon Hunt – Head of Music 

Ms. Cao Jing - Head of Mandarin 

Ms. Lauren Peak – Nursery Teacher 

Ms. Sarah Kriel – Reception Teacher 

Ms. Sandra Gavalda – PE Teacher 

Ms. Rose Jang – Psychology Teacher 

Ms. Nur Hafizah – Learning Support Teacher 

Mr. Gareth Shipley – Mathematics Teacher 

 

The new teaching staff bring with them a wealth of experience and expertise that will strengthen our 

staffing body even further. 

 

External Examination Results 

These were absolutely excellent, with nearly half the grades awarded, at both IGCSE and A Level, being 

either A or A*. The whole school community can take credit for this really strong set of results; details 

will be published on our website shortly. 

 

All of our graduates gained places to their choice of university. 

 

Summer work 

The main pieces of news here are that new classroom furniture has arrived and is in place in the 

secondary classrooms and that our swimming pool roof has been replaced. There has also been painting 

and renovation around the school where it is needed 

 

Child safety  

As part of our child safety procedures the school office will be contacting parents with our safeguarding 

forms, particularly the photographic permission form. Please do try and return these as soon as possible. 

 

Calendar  

The events calendar is available on the school website and can also be loaded on to your mobile devices. 

Please do keep an eye on upcoming events. 

 



It is our intention that the long weekend, in September, scheduled on the calendar, is moved back a week 

from September 10,11 to September 17,18. This will give the students time to settle without any 

disruptions. If this change causes problems for any families, could you please let me know. 

 

On another calendar matter, the school will be open in the proposed Songkran holidays on 4 and 7 

September, since both students and staff did take the original Songkran Holidays in April. 

 

School photographs  

Some advance notice that these will take place in the week beginning 28 September. Please do try and 

make sure that your child brings a blazer to school at that time. 

 

After-school activities 

We are intending that these commence in the week beginning 7 September. Children will choose their 

activities prior to this. Please do keep an eye out for information. We will, initially, be limiting numbers 

to activities to help with social distancing. 

 

Effects of online learning 

We are, also, as we start the term, looking at how we can assess the impact of the students online learning 

last term, and how we might mitigate any negative effects for individuals or groups, in both Primary and 

Secondary. To begin with we will be offering extra classes at Sixth Form level to help prepare students 

for external examinations in October. More details will follow in due course for the rest of the school. 

 

It only remains for me to wish you and your family a successful, safe and trouble free year, ahead. I very 

much look forward to seeing you all in the coming weeks. 

 

With my very best wishes, 

 

 

 

John Rolfe 

Principal 
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       วนัจนัทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 

 

          เน่ืองด้วยทางโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมส าหรับปีการศึกษาใหม่แล้ว เราหวงัว่าผู้ปกครองทกุท่านและครอบครัวจะมีโอกาสได้พกัผ่อน

เต็มที่ในชว่งปิดเทอมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนขออนญุาตแจ้งข่าวสารของปีการศกึษาใหม่ดงันี ้

          โรงเรียนฯ ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับมาเรียนในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยทางโรงเรียนจะจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ

ใกล้เคียงกบัปกติ ถึงแม้จะยงัคงมีมาตรการป้องกนัโรคติดเชือ้โควิด-19 เชน่เดียวกบัในเทอมที่ผ่านมาก็ตาม ดงันัน้นกัเรียนจะต้องสวมหน้ากาก

อนามัยและจะยังคงได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน เรายังคงรักษามาตรการให้มีการล้างมือบ่อยๆ รวมทัง้การรักษา

ระยะหา่งทางสงัคมเชน่กนั ทางโรงเรียนฯ อาจขอให้นกัเรียนท าบนัทกึกิจกรรมตา่งๆนอกโรงเรียนตามข้อก าหนดของกระทรวงฯ 

          ก่อนเปิดเทอมที่จะถึงนี ้โรงเรียนฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมีอาการของโรคติดเชือ้โควิด -19 

หรือได้สัมผัสผู้ ติดเชือ้ดังกล่าวภายใน 14 วันที่ผ่านมากรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนที่นักเรียนจะกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนฯ ทัง้นี ้

ผู้ปกครองของนกัเรียนใหมจ่ะต้องกรอกแบบฟอร์มเพ่ือยืนยนัด้านความปลอดภยัจากโรคติดเชือ้ดงักลา่วด้วย 

นักเรียน 

          ขอต้อนรับทัง้นกัเรียนใหมแ่ละนกัเรียนของเราที่กลบัมาเรียน ซึง่มีทัง้หมดกวา่ 60 คนด้วยกนั ถือว่าเป็นข่าวดีของการเร่ิมต้นปีการศึกษา

นี ้ทัง้นีน้ักเรียนใหม่ทัง้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจะไปอยู่ที่ห้องสมดุประจ าระดับชัน้ของตนเพื่อรอคณุครูประจ าชัน้และหวัหน้า

ฝ่ายระดบัชัน้ไปรับ นอกจากนีจ้ะมีการจดัรูปแบบการต้อนรับนกัเรียนใหมร่ะดบั Early Years ในรูปแบบเฉพาะระดบัชัน้เชน่กนั 

คุณครู 

          คณุครูได้เข้ามาที่โรงเรียนตัง้แตส่ปัดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ และเตรียมห้องเรียนเพื่อต้อนรับนักเรียนทกุคนที่

จะมาเรียนในวนัพธุที่จะถึงนี ้

         ทัง้นีเ้ราขอต้อนรับครูใหม ่8 คน และครูที่เคยสอนที่โรงเรียนกลบัมาอีก 1 คน โดยในจ านวนนี ้ครู 5 คนอยู่ที่โรงเรียนแล้ว นอกนัน้คาดว่า

จะเร่ิมงานในอีกไมก่ี่สปัดาห์นีเ้น่ืองจากต้องผ่านขัน้ตอนการเดินทางและการกกัตวัตามล าดบั อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้จดัครูระดบัชัน้และ

ภาควิชาตา่งๆให้กบันกัเรียนดงัตอ่ไปนี ้

ครูใหม่ 

คณุปีเตอร์ คาร์ลิเซิล – หวัหน้าฝ่ายมธัยม 

คณุไซมอน ฮนัท์ – หวัหน้าภาควิชาดนตรี 

คณุคาว จิง – หวัหน้าภาควิชาภาษาจีนกลาง 



คณุลอเรน พีค – ครูระดบัชัน้ Nursery 

คณุซาร่า ครีล – ครูระดบัชัน้ Reception 

คณุซานดร้า กาวาลด้า – ครูภาควิชาพลศกึษา 

คณุโรส แจง – ครูภาควิชาจิตวิทยา 

คณุเนอร์ ฮาฟิซาฮ์ – ครูฝ่ายสง่เสริมการเรียนรู้ 

คณุแกเร็ธ ชิปลีย์ – ครูภาควิชาคณิตศาสตร์ 

          ครูใหมข้่างต้นจะชว่ยเสริมศกัยภาพโดยรวมของคณะครูของโรงเรียนเราโดยจะน าประสบการณ์ที่สัง่สมมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญของ

ตนมาสง่เสิรมซึง่กนัและกนัตอ่ไป 

ผลการสอบจากภายนอกหรือผลการสอบจากส่วนกลาง 

          ผลการสอบโดยรวมจดัวา่อยูใ่นระดบัดีเยี่ยมทัง้ในระดบั IGCSE และ A Level โดยได้คะแนนระดบั A หรือ A* ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อทกุ

ฝ่ายโดยทางโรงเรียนจะแจ้งผลดงักลา่วในเว็บไซต์โรงเรียนในเร็วๆนี ้

          นกัเรียนที่จบการศกึษาจากเซนต์สตีเฟ่นส์ สามารถเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัที่ตนได้เลือกไว้ได้ 

งานช่วงปิดเทอม 

          ทางโรงเรียนฯ ได้จดัเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในห้องเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาและเปลี่ยนหลงัคาสระว่ายน า้ใหม่แล้ว นอกจากนีเ้รายงัได้ทาสี

และปรับปรุงจดุตา่งๆอยา่งเหมาะสมด้วย 

ความปลอดภัยของนักเรียน 

          เน่ืองด้วยโรงเรียนค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ดังนัน้ฝ่ายส านักงานโรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อให้กรอกแบบฟอร์มด้าน

ความปลอดภยั โดยเฉพาะแบบฟอร์มขออนญุาตถ่ายรูปนักเรียน โดยขอให้ผู้ปกครองส่งคืนทางโรงเรียนโดยเร็วหลงัจากกรอกฟอร์มดงักล่าว

เสร็จแล้ว 

ปฏิทนิโรงเรียน 

          ผู้ปกครองสามารถดวูนัที่ของกิจกรรมตา่งๆในปฏิทินโรงเรียน ทัง้นีท้า่นสามารถดาวน์โหลดปฏิทินลงในมือถือของทา่นได้  ขอให้ทา่นคอย

ดกิูจกรรมที่ก าลงัจะมีขึน้ในเร็วๆนีด้้วย 

          ทางโรงเรียนฯ มีความประสงค์ที่จะเลื่อนวนัหยดุตอ่เน่ืองกบัวนัหยดุสดุสปัดาห์จากเดิม วนัที่10 และ11 กนัยายน มาเป็นวนัที่ 17และ 18 

กันยายน แทน ทัง้นีเ้พื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเรียนอย่างต่อเน่ืองมากขึน้เพื่อการเรียนจะได้ไม่สะดุด หากผู้ปกครองไม่สะดวกส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่วขอให้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 

          นอกจากนี ้โรงเรียนยงัจะไมมี่การหยดุชดเชยสงกรานต์ในวนัที่ 4 และ 7 กันยายน เน่ืองจากทัง้ครูและนักเรียนได้หยดุในช่วงสงกรานต์

ตามก าหนดการเดิมไปแล้ว 



การถ่ายรูปที่โรงเรียน 

          โรงเรียนขอแจ้งลว่งหน้าเร่ืองการถ่ายรูปนักเรียนซึ่งจะเร่ิมในสปัดาห์ของวนัที่ 28 กันยายน 2563 ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองให้บุตร

หลานน าเสือ้สทูมาที่โรงเรียนเพ่ือถ่ายรูปด้วย 

กิจกรรมหลังเลิกเรียน 

          กิจกรรมหลงัเลิกเรียนจะเร่ิมต้นในวนัที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมก่อนหน้าวนัดงักล่าว ซึ่งโรงเ รียน

จ าเป็นต้องจ ากดัจ านวนนกัเรียนตอ่กิจกรรมเพ่ือให้สามารถอยูใ่นขอบข่ายการเว้นระยะหา่งทางสงัคมได้ 

ผลกระทบจากการเรียนผ่านทางออนไลน์ 

          ในช่วงต้นเทอมทางโรงเรียนจะมีการประเมินการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในเทอมที่ผ่านมา และจะท าการประเมินว่าโรงเรียนจะ

สามารถชว่ยบรรเทาผลกระทบในด้านการเรียนได้อยา่งไรทัง้ในรูปแบบบุคคลหรือแบบกลุ่มทัง้ในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยเรา

จะเร่ิมจากการจดัให้มีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมส าหรับนักเรียนระดับ Sixth Form เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมตวัสอบสอบวดัผลจาก

ส่วนกลางในเดือนตลุาคมนี ้นอกจากนีท้างโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนพิเศษส าหรับนักเรียนระดับชัน้อ่ืนๆ

ตอ่ไป 

          สดุท้ายนี ้ขอให้ปีนีเ้ป็นปีที่โชคดี ปลอดภยั และไร้อปุสรรคส าหรับทกุๆทา่น โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ ขอต้อนรับนักเรียนทกุคน

ให้กลบัมาเรียนอยา่งมีความสขุ 

  

     

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

    

     คณุจอห์น โรลฟ 

                                                ครูใหญ่ 
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