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เพยีงคณุใชอ้เีมลของคณุเองกส็ามารถสง่ขา่วไดโ้ดยไปที=

หนา้ ฝากขา่วประชาสมัพันธฟ์ร ีหากตดิปัญหาสามารถ

ตดิตอ่เราไดท้ี=หนา้ ThaiPR.net Fan Page หรอือเีมลหา

เราที= help@thaipr.net ขอบคณุคะ่

ขา่วลา่สดุ

เผยโปสเตอรไ์ทย JACKIE หมา้ยหมายเลขหนึ=ง
ภาพยนตรต์วัเกง็รางวลัออสการข์อง นาตาลี
พอรต์แมน เจาะลกึเบืPองหลงัทกุแงม่มุของ แจ็ก
เกอลนี เคนเนด ีหลงัวนิาทลีอบสงัหาร JFK
ภาพขา่ว: เอไอเอส วนั-ท-ูคอล! ซีPดซมิ ควง
ZEED CREATOR คนเกง่ บนิลดัฟ้าเปิดประสบ
การณซ์ีPดๆ ที= Google สงิคโปร์
Photo Release: Banthongmongkol School
receives 1.2 million baht fund, under
Sahaviriya Fund for Bangsaphan
Educational Development Project 2016
ภาพขา่ว: โรงเรยีนบา้นทองมงคล ควา้ทนุ
สนับสนุนพัฒนาคณุภาพการศกึษา 1.2 ลา้น
บาท ภายใตโ้ครงการกองทนุสหวริยิารว่มพัฒนา
คณุภาพการศกึษาบางสะพาน 2559
ภาพขา่ว: TOG รว่มมอบของขวญัปีใหมแ่ก่
มลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กออ่นปากเกร็ด

ขา่วประชาสมัพนัธ์ ปฏทินิขา่ว ฝากขา่วประชาสมัพนัธ์ PR Scoop
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โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ (SISB) ฉลองครบรอบ15ปี ดว้ยการเปิดตวัชุดอาคาร
เรยีนหลงัใหมร่ะดบัมธัยม

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ — 22 ธนัวาคม 2559 10:05

          โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ (SISB) เปิดเผย
สองเหตกุารณสํ์าคญักบัพธิรํีาลกึการครบรอบ 15 ปีของกลุม่
บรษัิท และการเปิดตวัอาคารเรยีนใหมเ่มื=อวนัพฤหสับดทีี= 15
ธนัวาคม 2559 โดยอปุทตูสาธารณรัฐสงิคโปร ์นายหวอ่ง ไค
จนุเป็นประธานในพธิแีละทําพธิเีปิดรปูปัPนสงิโตทะเลหนา้
อาคารเรยีนหลงัใหม่
          นอกจากนีPในงานครัPงนีP ไดรั้บเกยีรตจิาก นาย Chen
Jiang ที=ปรกึษาสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจนี
นายนนทกิร กาญจนะจติรา ประธานกรรมการและกรรมการ
บรษัิท เอสไอเอสบจํีากดั บคุคลสําคญัจากสถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐสงิคโปร ์สถานทตูสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี หอการคา้สงิคโปรไ์ทยมาเลเซยีไทย กลุม่งาน
โรงเรยีนนโยบายพเิศษสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
เอกชน ผูแ้ทนจากโรงเรยีนนานาชาตติา่งๆ แขกผูม้เีกยีรต ิ300
คน และรวมถงึนักเรยีนและผูป้กครองนักเรยีนที=เขา้รว่มในงาน
          ในงานมกีารแสดงของนักเรยีน SISB และการแสดงอ
อรเ์คสตราของเยาวชนจากกรงุปักกิ=ง และปิดทา้ยดว้ยพธิกีาร

เปิดรปูปัPนสงิโตทะเลโดยอปุทตูสาธารณรัฐสงิคโปร ์นายหวอ่ง ไค จนุ เป็นประธานในพธิี
          สําหรับอาคารชดุใหมน่ีPมอีาณาเขตกวา้งถงึ 9.5 ไร ่(พืPนที=อาคาร 26,600 ตารางเมตร ) ซึ=งเป็นการลงทนุที=ใหญท่ี=สดุ
ของกลุม่เอสไอเอสบ ีจนถงึปัจจบุนันีP นายเคลวนิ โคว ประธานบรหิารกลุม่ เอสไอเอสบ ีและประธานคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีน นานาชาตสิงิคโปรก์รงุเพทฯ (ประชาอทุศิ) กลา่ววา่ "อาคารชดุใหมข่องชั Pนมธัยมเป็นหลกัฐานถงึความมุง่มั=นของ
SISB ที=ใหนั้กเรยีนมสีภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบองคร์วมอนัจะทําใหนั้กเรยีนมคีวามเกง่ดา้นวชิาการ มทีกัษะและสมรรถนะที่
ชว่ยใหเ้ป็นพลเมอืงโลกในศตวรรษที= 21" และ "ใน 15 ปีขา้งหนา้เรามองเห็นตวัเองที=จะเป็นโรงเรยีนทางเลอืกที=มสีภาพ
แวดลอ้มแบบองคร์วมที=นักเรยีนของเราจะไดส้มัผัสกบัการเดนิทางแหง่การเรยีนรูท้ี=ไมซ่ํPากนัและเตรยีมความพรอ้มใหพ้วกเขา
มทีกัษะและความสามารถที=มคีวามหลากหลายที=จะกลายเป็นผูนํ้าของโลก เป็นนักประดษิฐผ์ูป้ระกอบการ นักกฬีา นักแสดง ที่
มคีวามเห็นอกเห็นใจผูด้อ้ยโอกาส รวมไปถงึการดแูลรักษาสิ=งแวดลอ้ม
          โครงการอาคารชดุใหมน่ีPเป็นการขยายพืPนที=ของโรงเรยีนสาขาประชาอทุศิ ซึ=งจะสามารถรองรับนักเรยีนชั Pน
มธัยมศกึษาไดม้ากกวา่ 800 คน มศีนูยก์ฬีาที=อํานวยความสะดวกครบครัน รวมถงึสระวา่ยนํPาขนาด 25 เมตร หอประชมุ 450 ที่
นั=ง และหอพักซึ=งสามารถรองรับนักเรยีนไดม้ากกวา่ 400 คน

          ประวตัโิรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ (SISB)
          โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ผูนํ้าดา้นบรหิารจัดการการศกึษาของโรงเรยีนนานาชาตริะบบสงิคโปร ์กอ่ตั PงขึPน
ในปี พ.ศ. 2544 ปัจจบุนัมทีั Pงหมด 4 สาขา หลกัสตูรการเรยีนการสอนที=ใชใ้นโรงเรยีน ไดแ้ก ่หลกัสตูรสงิคโปร ์และหลกัสตูร
จากสหราชอาณาจักร
ชื=อของโรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากชื=อของสาขาแรก ซึ=งเป็นผูร้เิร ิ=มนําหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนระบบสงิคโปรม์าใชใ้นประเทศไทย ดว้ยหลกัสตูรที=ไดรั้บมาตรฐาน ทําใหร้ะดบัการศกึษามคีณุภาพสงู จนตอ่มาไดรั้บ
ความความไวว้างใจอยา่งมาก
          โดยหลกัสตูรจะเนน้เป้าหมายทางภาษา มเีอกลกัษณก์ารสอนที=หลากหลายภาษา เนน้เรื=องการดแูลนักเรยีนใหอ้ยูใ่น
ความปลอดภยั ในสภาพแวดลอ้มที=ทา้ทายตอ่การเรยีนรู ้เพิ=มโอกาสในการฝึกฝนใหผู้เ้รยีนเป็นเรยีนรูต้ลอดชวีติ และเป็นผูนํ้า
ในอนาคต โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ มนัีกเรยีนมากกวา่ 1,600 คน จาก 30 สญัชาต ิไดรั้บการสนับสนุนจากครผูู ้
สอนที=เปี=ยมดว้ยประสบการณ ์มากกวา่ 20 ประเทศ สงัคมของเราจงึเต็มไปดว้ยแรงบนัดาลใจในโลกยคุโลกาภวิฒัน ์และ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม
          โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ประชาอทุศิเป็นโรงเรยีนนานาชาตแิหง่แรกในประเทศไทย ที=ไดรั้บการแตง่ตั Pง
อยา่งเป็นทางการจากสถาบนัการสอบประเทศสงิคโปรแ์ละคณะกรรมการการประเมนิ (SEAB) ในปี 2549 ใหเ้ป็นศนูยก์ลาง
การสอบอยา่งเป็นทางการสําหรับการสอบ (iPSLE)
          โรงเรยีนยงัไดรั้บการอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์(CIE) เป็นศนูยส์อบ IG CSE,AS และ A Level นอกเหนอืจาก
นัPนยงัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศกึษาธกิารของประเทศจนี เป็นศนูยส์อบฮั=นปัPนเพื=อดําเนนิการทดสอบวดัระดบัความรู ้
ภาษาจนี (HSK)
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก The Council of International Schools (CIS) และ The
New England Association of School & Colleges (NEASC) วา่เป็นโรงเรยีนนานาชาตทิี=มคีณุภาพเป็นที=น่าเชื=อถอืระดบัโลก
อกีทั Pงเป็นที=ยอมรับของ The Duke of Edinburgh's International Award Scheme ในการเป็นผูดํ้าเนนิการอสิระจัด
โปรแกรมนานาชาตขิองเยาวชนชั Pนนําของโลก
          โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดส้รา้งชื=อเสยีงใหเ้ป็นที=ยอมรับและเชื=อถอื ในระบบการศกึษาที=มคีณุภาพใน
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ประเทศไทย และยงัคงเป็นองคก์รที=เตบิโต อทุศิตนเพื=อยกระดบัใหโ้รงเรยีนใหก้า้วไปสูก่ารศกึษาระดบัโลกอยา่งตอ่เนื=อง

ประชาสมัพันธต์ดิตอ่
Joyce Ong
ผูอํ้านวยการฝ่ายสื=อสารการตลาด
โทร: +66 (0)2 158 9090 ตอ่ 196
อเีมล: joyce@sisb.ac.th
วนิติา ศรชียักลุ
ฝ่ายบรหิารสื=อสารการตลาด
โทร: +66 (0)2 158 9090 ตอ่ 132
อเีมล: vinita@sisb.ac.th

 

ขา่วชิPนนีPเผยแพรโ่ดย Thai PR
คําคน้: SISB, โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร์
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