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โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ฉลองครบรอบ15ปี ด้วยการเปิ ดต ัวชุดอาคาร
เรียนหล ังใหม่ระด ับม ัธยม
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โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ — 22 ธันวาคม 2559 10:05
โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ (SISB) เปิ ดเผย
สองเหตุการณ์สําคัญกับพิธรี ําลึกการครบรอบ 15 ปี ของกลุม
่
บริษัท และการเปิ ดตัวอาคารเรียนใหม่เมือ
= วันพฤหัสบดีท ี= 15
ธันวาคม 2559 โดยอุปทูตสาธารณรัฐสงิ คโปร์ นายหว่อง ไค
จุนเป็ นประธานในพิธแ
ี ละทําพิธเี ปิ ดรูปปั น
P สงิ โตทะเลหน ้า
อาคารเรียนหลังใหม่
นอกจากนีใP นงานครังP นีP ได ้รับเกียรติจาก นาย Chen
Jiang ทีป
= รึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการ
บริษัท เอสไอเอสบีจํากัด บุคคลสําคัญจากสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสงิ คโปร์ สถานทูตสาธารณรัฐ
ี ไทย กลุม
ประชาชนจีน หอการค ้าสงิ คโปร์ไทยมาเลเซย
่ งาน
ึ ษา
โรงเรียนนโยบายพิเศษสํานักงานคณะกรรมการการศก
เอกชน ผู ้แทนจากโรงเรียนนานาชาติตา่ งๆ แขกผู ้มีเกียรติ 300
คน และรวมถึงนักเรียนและผู ้ปกครองนักเรียนทีเ= ข ้าร่วมในงาน
ในงานมีการแสดงของนักเรียน SISB และการแสดงอ
อร์เคสตราของเยาวชนจากกรุงปั กกิง= และปิ ดท ้ายด ้วยพิธก
ี าร
เปิ ดรูปปั น
P สงิ โตทะเลโดยอุปทูตสาธารณรัฐสงิ คโปร์ นายหว่อง ไค จุน เป็ นประธานในพิธ ี
สําหรับอาคารชุดใหม่นม
ีP อ
ี าณาเขตกว ้างถึง 9.5 ไร่ (พืน
P ทีอ
= าคาร 26,600 ตารางเมตร ) ซงึ= เป็ นการลงทุนทีใ= หญ่ทส
ี= ด
ุ
ของกลุม
่ เอสไอเอสบี จนถึงปั จจุบน
ั นีP นายเคลวิน โคว ประธานบริหารกลุม
่ เอสไอเอสบี และประธานคณะกรรมการบริหาร
ั P มัธยมเป็ นหลักฐานถึงความมุง่ มัน
โรงเรียน นานาชาติสงิ คโปร์กรุงเพทฯ (ประชาอุทศ
ิ ) กล่าวว่า "อาคารชุดใหม่ของชน
= ของ
SISB ทีใ= ห ้นักเรียนมีสภาพแวดล ้อมการเรียนรู ้แบบองค์รวมอันจะทําให ้นักเรียนมีความเก่งด ้านวิชาการ มีทก
ั ษะและสมรรถนะที่
ชว่ ยให ้เป็ นพลเมืองโลกในศตวรรษที= 21" และ "ใน 15 ปี ข ้างหน ้าเรามองเห็นตัวเองทีจ
= ะเป็ นโรงเรียนทางเลือกทีม
= ส
ี ภาพ
ั ผัสกับการเดินทางแห่งการเรียนรู ้ทีไ= ม่ซาํP กันและเตรียมความพร ้อมให ้พวกเขา
แวดล ้อมแบบองค์รวมทีน
= ักเรียนของเราจะได ้สม
มีทก
ั ษะและความสามารถทีม
= ค
ี วามหลากหลายทีจ
= ะกลายเป็ นผู ้นํ าของโลก เป็ นนักประดิษฐ์ผู ้ประกอบการ นักกีฬา นักแสดง ที่
มีความเห็นอกเห็นใจผู ้ด ้อยโอกาส รวมไปถึงการดูแลรักษาสงิ= แวดล ้อม
ัP
โครงการอาคารชุดใหม่นเีP ป็ นการขยายพืน
P ทีข
= องโรงเรียนสาขาประชาอุทศ
ิ ซงึ= จะสามารถรองรับนักเรียนชน
ึ ษาได ้มากกว่า 800 คน มีศน
มัธยมศก
ู ย์กฬ
ี าทีอ
= ํานวยความสะดวกครบครัน รวมถึงสระว่ายนํP าขนาด 25 เมตร หอประชุม 450 ที่
นั=ง และหอพักซงึ= สามารถรองรับนักเรียนได ้มากกว่า 400 คน
ประวัตโิ รงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
ึ ษาของโรงเรียนนานาชาติระบบสงิ คโปร์ ก่อตังP ขึน
โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ ผู ้นํ าด ้านบริหารจัดการการศก
P
้
ในปี พ.ศ. 2544 ปั จจุบน
ั มีทงั P หมด 4 สาขา หลักสูตรการเรียนการสอนทีใ= ชในโรงเรี
ยน ได ้แก่ หลักสูตรสงิ คโปร์ และหลักสูตร
จากสหราชอาณาจักร
ื= ของโรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ ได ้รับแรงบันดาลใจจากชอ
ื= ของสาขาแรก ซงึ= เป็ นผู ้ริเริม
ชอ
= นํ าหลักสูตรการเรียนการ
้
ึ ษามีคณ
สอนระบบสงิ คโปร์มาใชในประเทศไทย
ด ้วยหลักสูตรทีไ= ด ้รับมาตรฐาน ทําให ้ระดับการศก
ุ ภาพสูง จนต่อมาได ้รับ
ความความไว ้วางใจอย่างมาก
โดยหลักสูตรจะเน ้นเป้ าหมายทางภาษา มีเอกลักษณ์การสอนทีห
= ลากหลายภาษา เน ้นเรือ
= งการดูแลนักเรียนให ้อยูใ่ น
ความปลอดภัย ในสภาพแวดล ้อมทีท
= ้าทายต่อการเรียนรู ้ เพิม
= โอกาสในการฝึ กฝนให ้ผู ้เรียนเป็ นเรียนรู ้ตลอดชวี ต
ิ และเป็ นผู ้นํ า
ั ชาติ ได ้รับการสนับสนุนจากครูผู ้
ในอนาคต โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ มีนักเรียนมากกว่า 1,600 คน จาก 30 สญ
สอนทีเ= ปี= ยมด ้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ประเทศ สงั คมของเราจึงเต็มไปด ้วยแรงบันดาลใจในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ ประชาอุทศ
ิ เป็ นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ทีไ= ด ้รับการแต่งตังP
อย่างเป็ นทางการจากสถาบันการสอบประเทศสงิ คโปร์และคณะกรรมการการประเมิน (SEAB) ในปี 2549 ให ้เป็ นศูนย์กลาง
การสอบอย่างเป็ นทางการสําหรับการสอบ (iPSLE)
โรงเรียนยังได ้รับการอนุมต
ั จิ ากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CIE) เป็ นศูนย์สอบ IG CSE,AS และ A Level นอกเหนือจาก
ึ ษาธิการของประเทศจีน เป็ นศูนย์สอบฮน
ั= ปั น
นัน
P ยังได ้รับการรับรองจากกระทรวงศก
P เพือ
= ดําเนินการทดสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจีน (HSK)
โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ ได ้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Council of International Schools (CIS) และ The
ื= ถือระดับโลก
New England Association of School & Colleges (NEASC) ว่าเป็ นโรงเรียนนานาชาติทม
ี= ค
ี ณ
ุ ภาพเป็ นทีน
= ่าเชอ
อีกทังP เป็ นทีย
= อมรับของ The Duke of Edinburgh's International Award Scheme ในการเป็ นผู ้ดําเนินการอิสระจัด
ั P นํ าของโลก
โปรแกรมนานาชาติของเยาวชนชน
ื= เสย
ี งให ้เป็ นทีย
ื= ถือ ในระบบการศก
ึ ษาทีม
โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์กรุงเทพฯ ได ้สร ้างชอ
= อมรับและเชอ
= ค
ี ณ
ุ ภาพใน
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เผยโปสเตอร์ไทย JACKIE หม ้ายหมายเลขหนึง=
ภาพยนตร์ตวั เก็งรางวัลออสการ์ของ นาตาลี
พอร์ตแมน เจาะลึกเบือ
P งหลังทุกแง่มม
ุ ของ แจ็ก
เกอลีน เคนเนดี หลังวินาทีลอบสงั หาร JFK
ีP ซม
ิ ควง
ภาพข่าว: เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซด
ZEED CREATOR คนเก่ง บินลัดฟ้ าเปิ ดประสบ
ีP ๆ ที= Google สงิ คโปร์
การณ์ซด
Photo Release: Banthongmongkol School
receives 1.2 million baht fund, under
Sahaviriya Fund for Bangsaphan
Educational Development Project 2016
ภาพข่าว: โรงเรียนบ ้านทองมงคล คว ้าทุน
ึ ษา 1.2 ล ้าน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศก
บาท ภายใต ้โครงการกองทุนสหวิรย
ิ าร่วมพัฒนา
ึ ษาบางสะพาน 2559
คุณภาพการศก
ภาพข่าว: TOG ร่วมมอบของขวัญปี ใหม่แก่
มูลนิธส
ิ งเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

่ ารศก
ึ ษาระดับโลกอย่างต่อเนือ
ประเทศไทย และยังคงเป็ นองค์กรทีเ= ติบโต อุทศ
ิ ตนเพือ
= ยกระดับให ้โรงเรียนให ้ก ้าวไปสูก
= ง
ั พันธ์ตด
ประชาสม
ิ ต่อ
Joyce Ong
ื= สารการตลาด
ผู ้อํานวยการฝ่ ายสอ
โทร: +66 (0)2 158 9090 ต่อ 196
อีเมล: joyce@sisb.ac.th
ั กุล
วินต
ิ า ศรีชย
ื= สารการตลาด
ฝ่ ายบริหารสอ
โทร: +66 (0)2 158 9090 ต่อ 132
อีเมล: vinita@sisb.ac.th
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