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Ambassador Bilingual School – Weekly Newsletter 

13
th

 September 2013 

Welcome to this week’s Newsletter. It has been another busy week with many things 

happening. 

We apologized for missing the newsletter last week as you knew from the last newsletter that 

we went to 63
rd

 Sillapahattakam competitions on Tuesday 3
rd

 September 2013  

We would like to congratulate the following students for achieving the successes:  

G1 – G6 

 English Language group: 

1. Celya  Viot - G3: Gold medal (2
nd

) from Impromptu Speech G1-G3 

2. Napat  Thavonsukavadee – G5: Gold medal (1
st
 place winning award) from Spelling 

Bee 

3. Canasia Cora Rebecca Bliault – G6: Gold medal (1
st
 winning award) from Story 

Telling 

 Art group: 

1. Jitlada  Chongmuai – G6: Gold medal from singing (International) level G4-G6 

 Student Development Activities group: 

Sirasin  Kattiyot – G5 and Paramin  Bauwens – G6- : Gold metal from Cross 

Word level G4-G6 

 Career group: 

Lily  Lalinee Ord , Amansara  Udomphant and Methawee  Ruenpakdeth – G4 

Gold medal from Mini-landscaping (dry) 

 Science group: 

- Lynn Margaret Kelly, Nocola  Khatsee and Sittipat  Plawooth – G6:  Gold medal 

(2
nd

) from Science project – types of experiments 
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And congratulations on our student in secondary school success the competition at 

Sanpathongwittayakom School on 12
th

 September. 

 G7 – G9 

 English group: 

1. Risa  Suzuki – G8: Gold medal (1
st
 place award) from Multi-skills competition level 

G7-9 

2. Arisa  Mandy  Nuchnang - G8: Gold medal (1
st
 place award) from Spelling bee level 

G7- G9 

3. Yanisa  Samakarn – G7: Gold medal (1
st
 place award) from Story telling level G7-

G9 

4. Jedidiah  Sitthananum – G7: Silver medal from Impromptu speech level G7 – G9 

 

 Arts group: 

1. Tanpitcha  Sakornthanvit – G7: Gold medal (1
st
 place award) from singing 

(International) level G7-G9 

2. Kirana  Siripanupong – G8: Gold metal (1
st
 place award) from singing (royal song) 

 Thai language group: 

- Suttida  Nupia – G8: Gold medal (2
nd

  place award) 
 
from Handwriting and written 

composition level G7-G9 

There were many types of competition this week that haven’t announced yet and these will be 

announced in next week newsletter. 

This week our students have also achieved success in table tennis in ‘The Chiang Mai 

Competition annual year 2013’  

 

1. Taufun  Yotamas – G4:  won 1
st
 place award in single girl. 

2. Pantawat  Tipakornkarn – G4: won 3
rd

 place award in single girl 

3. Adithep – G4 and Aphithep  Srichawla – G2: won 3
rd

 place award in Double boy 

  

Our students love getting involved in the many activities at school and we encourage them to 

take part whenever they can.  
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Next week don’t forget the following important dates: 

Monday 16
th

 – Friday 20
th

   will be a review week for the final exam for semester 1. 

We would also like to remind you that if your son or daughter is going to be away from 

school, please email the school or call in so that we will be aware of this. 

The health and safety of your children is something that the school takes very seriously and 

we would like to remind everyone to take care, not only in school but also when travelling to 

and from home. 

We are delighted to welcome 2 new staff members, Kru Nong who has now changed her 

job after helping in administration for a week and will be teaching Thai language from now 

on. Also Ms.Chariya,  a new staff member working in the administration office. They both 

have a great deal of experience in education and we are pleased to have them working with 

us. 

We communicate with parents channels. If you wish to receive emailed school updates and 

newsletters, please provide your email address to the school office or your child’s homeroom 

teacher. If any parent has changed email address, please provide us the new one for the better 

communication. 

A reminder, we have a school break during 30
th

 September – 27
th

 October. Mid term break  

school (summer) starts on 30
th

 September –until 18
th

 October 2013. Please make sure you 

don’t miss it. The registration and the payment can still do at the kindergarten admin office. 

If you would like to contact the school,  please call the school and note that the primary and 

secondary school office telephone number is 053 308936 and the nursery and kindergarten 

office number is 053 308935. If you would like to contact a classroom teacher, please do so 

between the hours of 15:00 and 17:00 or contact the office to set up a meeting. Parents may 

also leave notes in their child’s homework-communication books for teachers to read. 

This school newsletter is sent home with students on Fridays. Please check the newsletters for 

information on forthcoming events and activities, as well as for notifications of any changes 

to timetables and the school calendar. 

Quote of the week "Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the 

people who prepare for it today." ~ Malcolm X  

Greeting from the teachers and staff,  

Ambassador Bilingual School. 

Primary and secondary school office: 053 308936 

Nursery and kindergarten office: 053 308935 

Join us on Facebook: facebook.com/abs.bilingual 

See us on the interweb: www.absbilingualschool.com 

http://www.absbilingualschool.com/
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จดหมายข่าวประจ าสัปดาห ์

13 กันยายน 2556 

 
ยินดีต้อนรับ ส าหรับจดหมายข่าวประจ าสัปดาห์นี้ ก่อนอ่ืนต้องขออภัยที่ไม่มีจดหมายข่าวสัปดาห์ที่แล้ว 

อย่างที่ทราบกันจากจดหมายข่าวฉบับก่อนว่าทางโรงเรียนจะน านักเรียนไปแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 63 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ าเภอสารภี เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2556 และเราขอแสดงความยินดีกับ

ความส าเร็จของน้องๆ ที่ชนะการประกวดทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้ค่ะ 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 

เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) Impromptu Speech ป.4 – ป. 6 เด็กหญิงเชลีญา  วิโอด์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ Spelling Bee ป.4 – ป.6 เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี 

เหรียญทอง ชนะเลิศ Story Telling ป.4 – ป.6 เด็กหญิงแคนเอเชีย คอร่า รีเบคก้า เบียลท์ 

กลุ่มสาระศิลปะ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ ร้องเพลงหญิงสากล ป.4 – ป.6 เด็กหญิงจิตลดา  จองมวย 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เหรียญทอง ชนะเลิศ Cross Word ป.4 – ป.6 เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ และเด็กชายเปรามินทร์  บาวเวนส์ 

และสดๆ ร้อนๆ วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนของเรายังได้ไปแข่งขันในด้านต่างๆ 

ที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และได้รับรางวัลมามากมายดังนี้ค่ะ 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  Multi-skills    ริซ่า  ซูซูก ิ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  Spelling bee อริสา  แมนดี้  นุชนันท์  

เหรียญทอง ชนะเลิศ  Story telling ญาณิศา  สมการ 

เหรียญเงิน  Impromptu speech ศิษย์ธนานันท์ 

กลุ่มศิลปะ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  ขับร้องเพลงสากล ธัญพิชชา  สาครธญวิทย์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ   ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  กิรณา  สิริภาณุพงศ์ 
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กลุ่มภาษาไทย 

เหรียญทองอันดับสอง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ สุทธิดา  หนูเปีย 

และยังมีการแข่งขันหลายรายการที่ยังไม่ประกาศ ซึ่งทางโรงเรียนจะลงในจดหมายข่าวสัปดาห์หน้าค่ะ  

 

และเมื่อวันอังคารท่ีผ่านมา นักเรียนของเรายังได้ไปแข่งเทเบิ้ลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2556 รุ่น 10 ปี และได้รับรางวัลมาหลายประเภทดังต่อไปนี้ค่ะ 
 
เด็กชายอดิเทพและเด็กชายอภิเทพ  ศรีชวาลา  ต าแหน่งที่ 3 ประเภท ชายคู่ 

 เด็กหญิงทอฝัน    โยธามาศ  ชนะเลิศ  ประเภทหญิงเด่ียว              

 เด็กชายพันธวัสส์     ทิพากรกานต์   ต าแหน่งที่ 3 ประเภทชายเด่ียว 

เด็กๆ ชอบที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมากและทางโรงเรียนพยายามที่จะ

สนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เท่าที่จะท าได้ค่ะ  

ส าหรับสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 16 – วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน จะเป็นการทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมการ

สอบก่อนปิดเทอม 1 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ต่อไปค่ะ 

อีกครั้งนะคะ ส าหรับน้องๆ ที่มีความจ าเป็นที่จะไม่สามารถมาโรงเรียนได้ขอให้แจ้งทางโรงเรียนทราบด้วย

ค่ะ แต่ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้องๆ อย่าพลาดการทบทวนและการสอบปิดภาคในคร้ังนี้นะคะ  

การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียนตระหนักและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ 

ผู้ปกครองก็อย่าลืมดูแลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยทั้งที่บ้านและระหว่างเดินทางนะคะ  

สัปดาห์นี้ ขอแนะน าและยินดีต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่ 2 ท่านค่ะ คือ ครูน้อง ซึ่งตอนนี้ได้ย้ายไปสอนภาษาไทย

หลังจากที่มาช่วยงานในส านักงานอนุบาล และคุณจริยา ซึ่งมาร่วมงานฝ่ายส านักงานแทนครูน้องค่ะ ทั้งสอง

จะได้น าประสบการณ์ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่โรงเรียนต่อไปค่ะ  

โรงเรียนมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหลายช่องทาง    หากท่านต้องการรับข่าวสารของโรงเรียนผ่าน

อีเมล์ กรุณาแจ้งที่อยู่อีเมล์ของท่านที่ส านักงานหรือที่ครูประจ าชั้นได้ค่ะ (ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยแจ้งหรือ
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เปลี่ยนอีเมล์)หากผู้ปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ กรุณาแจ้งส านักงาน เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่าง

โรงเรียนและบ้านนะคะ 

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 18 ตุลาคม และจะมีการเปิดภาคเรียนพิเศษซัมเมอร์

หากผู้ปกครองต้องการสมัครให้น้องเรียน ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครและรับช าระเงินอยู่นะคะ  

หากท่านต้องการติดต่อกับโรงเรียนทางโทรศัพท์  ฝ่ายอนุบาล โทร. 053-308935  ฝ่ายประถม/มัธยม โทร. 053-

308936 หากท่านต้องการติดต่อกับครูประจ าชั้น ให้โทรศัพท์ติดต่อได้ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. หรือติดต่อ

ผ่านส านักงานโรงเรียนเพื่อท านัดหมาย  

newsletter@absbilingualschool.com 
ส านักงานฝ่ายประถม-มัธยม 053 308936 

ส านักงานฝ่ายอนุบาล 053 308935 
เฟสบุ๊ค: facebook.com/abs.bilingual 

เว็บไซต์ www.absbilingualschool.com 

 

Diary Dates: 

16-20 September  End of term exams review week 

16-20 กันยายน    ทบทวนเพื่อสอบปลายภาค 

23-27 September  End of term exams 

23-27 กันยายน    สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 

27 September   Final day of term 1 

27 กันยายน    วันสุดท้ายของภาคเรียนท่ี 1 

30 September-18 October School Break 

30 กันยายน – 18 ตุลาคม   ปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1 

* * * 

30 September-11 October Summer School 

30 กันยายน – 11 ตุลาคม   การเรียนภาคฤดูร้อน 

 

 

21 October   First day of school / Semester 2 

21 ตุลาคม   วันแรกของภาคเรียนท่ี 2  

7 March 2014:  Last day of school / Semester 2 

7 มีนาคม 2557   วันสุดท้ายของภาคเรียนท่ี 2 
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