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Dear Parents 

I would like to take this opportunity to say how excited and proud I am to join St. Stephen’s as the Head of 
Secondary. I have been made to feel so welcome by students and staff alike, and look forward to getting 
to know many more of the St. Stephen’s community over the coming weeks. 
 
Whilst this has been a short week, it was none the less still very busy and enjoyable. 
 
The big event of this week was the House Day held over the course of Wednesday morning. With 
students from Years 1 to 12 participating in a variety of activities, both sporting and technical team 
challenges, it was a wonderful opportunity for the whole school to come together and contribute to the 
success of their own House. The sense of enjoyment, excitement and commitment was plane to see, 
along with the friendly rivalries. On this occasion Erawan came out on top, so big congratulations for 
getting off to such an auspicious start, but it is early in the year and with so much more to play for in the 
important House competition. Thank you so much to Mr James Moody and his team for making the day 
such a resounding success. 
 
Wai Kru will be celebrated in both Primary and Secondary next Thursday 24 September (children only). 
Blazers will be needed, please, so ensure that they still fit and are clean and pressed. 
 
Please let me remind you again about the forthcoming school photographs in the week beginning 28 
September. Please ensure that blazers are brought in that week and that shoes are clean and polished. 
Further details will follow soon, as we will be booking appointments for family group photographs. 
 
The safe arrival to, and departure from school, is of our utmost concern, as I know that it is yours. Please 
ensure that all passengers in the car are wearing a seatbelt. The few extra seconds taken give us all 
peace of mind, given that these journeys take place at the busiest times of the day. 
 

I know that you have all been looking forward to the long weekend. Please take time to relax but also 
make productive use of your time, as with the wonderful weather we are having at the moment it is a great 
opportunity to get outside and exercise. But, whatever you are doing, I hope that you have a safe and 
enjoyable weekend with your family. 
 
Forthcoming events: 
Thursday 24 September – Wai Kru Ceremony (Primary and Secondary-students only) 
Monday 28 September to Friday 02 October – School photographs 
Thursday 01 October - CAIE AS Chemistry Practical 
Wednesday 07 October - Y11 trip to Aids Hospice 
Thursday 08 October - CAIE AS Biology Practical 
Friday 09 October - Y10-13 Art trip 

 
Please, feel free to chat to me when I am on duty, or if you prefer, email me on headofsecondary@sis.edu 
if there is any aspect of your child’s experiences at St. Stephen’s that you would like to discuss. 
 
With best wishes 
 
John Lambert 
Head of Secondary 
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วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ.2563 
 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 
 

 ผมขออนญุาตใช้โอกาสนี ้ กล่าวถงึความตื่นเต้นและความภาคภมูิใจ ท่ีได้มาร่วมงานกบัโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์            
ในฐานะหวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา ผมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะคณุครูและนกัเรียน และผมเฝ้ารอคอยท่ีจะได้ท าความรู้จกั           
กบัอีกหลายท่านในโรงเรียนฯ ช่วงเวลาอนัใกล้นี ้
 แม้วา่สปัดาห์นีจ้ะเป็นเพียงสปัดาห์สัน้ๆ แตก่็ไม่ได้ท าให้งานกิจกรรมและความสนกุน้อยลงเลย ซึง่กิจกรรมที่ส าคญัในสปัดาห์นี ้
คือ กิจกรรมบ้าน (House Day) ในช่วงเช้าของวนัพธุท่ีผ่านมา ซึง่มีนกัเรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้เยียร์ 1 ถงึ 12 เข้าร่วมกิจกรรม อาทเิช่น 
กิจกรรมทางด้านกีฬา และกิจกรรมเฉพาะทางท่ีท้าทายความสามารถของแตล่ะทีม ซึง่เป็นโอกาสที่ดีเย่ียมส าหรับทกุคนในโรงเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกนั และมีส่วนร่วมในความส าเร็จของทีมบ้านของพวกเขา ความรู้สกึของความสนกุสนาน ความตื่นเต้นและความมุ่งมัน่ท่ีได้
เหน็ ควบคูไ่ปกบัการแข่งขนัท่ีท าให้เกิดมิตรภาพ ซึง่ในโอกาสนีที้มบ้าน Erawan ได้รับคะแนนสงูสดุ ดงันัน้จงึขอแสดงความยินดีกบัทีม 
ส าหรับการเร่ิมต้นท่ีเป็นมงคลนี ้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนีเ้ป็นเพียงการเร่ิมต้นของปีการศกึษา และยงัมีกิจกรรมที่ส าคญัอีกมากมายให้
นกัเรียนได้แข่งขนักนัอีก ขอขอบคณุคณุครู James Moody และคณะคณุครู ท่ีท าให้กิจกรรมดงักล่าวประสบความส าเร็จ 
 กิจกรรมวนัไหว้ครูทัง้ของระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จะมีขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 24 กนัยายนนี(้เฉพาะนกัเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม) ขอความกรุณาให้นกัเรียนสวมใส่เสือ้สทูของโรงเรียน และขอให้นกัเรียนตรวจสอบวา่นกัเรียนยงัสวมใส่เสือ้สทูได้พอดีตวั 
สะอาด และเรียบร้อย 
 ขอเรียนให้ทา่นผู้ปกครองทราบอีกครัง้เก่ียวกบัการถ่ายภาพของโรงเรียนฯ ท่ีจะเร่ิมขึน้ในวนัท่ี 28 กนัยายนนี ้ ขอให้นกัเรียน          
น าเสือ้สทูของโรงเรียนมาในวนัดงักล่าว และสวมใส่รองเท้าท่ีสะอาดพร้อมขดัเงาให้เรียบร้อย ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
อีกครัง้ภายหลงั เพ่ือการนดัหมายการถ่ายภาพครอบครัว 
 ทางโรงเรียนฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ส าหรับการเดนิทางมายงัโรงเรียนและออกจากโรงเรียนโดยปลอดภยั เพราะเป็นสิ่งท่ี
ทางโรงเรียนฯ กงัวลมากท่ีสดุ ขอให้ทกุทา่นสวมเข็มขดันิรภยั ซึง่เป็นการใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวินาที ท่ีท าให้ทา่นสบายใจ เน่ืองจากการ
เดนิทางเหล่านี ้เป็นการเดนิทางในช่วงเวลาท่ีพลุกพล่านท่ีสดุของวนั 
 ผมทราบเป็นอย่างดีวา่ ทกุคนเฝ้ารอคอยวนัหยดุยาวในสปัดาห์นี ้ ขอให้ทา่นใช้วนัหยดุนีใ้นการพกัผ่อนและใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพอากาศที่ดีเช่นนี ้ จงึเป็นโอกาสท่ีดีท่ีท่านสามารถออกไปข้างนอกและออกก าลงักาย และไม่ว่าทกุทา่น
จะท าอะไร ผมหวงัเป็นอย่างยิ่งที่ให้ทกุท่านปลอดภยัและมีความสขุในวนัหยดุสดุสปัดาห์กบัครอบครัว 
กิจกรรมที่ใกล้จะมาถงึ: 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 กนัยายน – กิจกรรมวนัไหว้ครู (ระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา – เฉพาะนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม) 
วนัจนัทร์ท่ี 28 กนัยายน ถงึ วนัศกุร์ท่ี 2 ตลุาคม – กิจกรรมการถ่ายภาพของโรงเรียน 
วนัพฤหสับดีท่ี 1 ตลุาคม – การสอบ CAIE AS Chemistry Practical 
วนัพธุท่ี 7 ตลุาคม – กิจกรรมช่วยเหลือชมุชนของนกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 11 ณ วดัพระบาทน า้พ ุจงัหวดัลพบรีุ 
วนัพฤหสับดีท่ี 8 ตลุาคม – การสอบ CAIE AS Biology Practical 
วนัศกุร์ท่ี 9 ตลุาคม – กิจกรรมทศันศกึษาของนกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 10-13 ภาควิชาศลิปะ 
 หากทา่นผู้ปกครองมีข้อสงสยัประการใด ทา่นสามารถเข้ามาพดูคยุกบัผม ในระหว่างปฏิบตัิหน้าท่ี หรือตดิตอ่ทางอีเมล์ได้ท่ี 
headofsecondary@sis.edu 

ขอแสดงความนบัถือ 
จอห์น แลมเบร์ิต 

หวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา 


