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Friday, February 4th, 2022
RE: ACKNOWLEDGEMENT OF INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL NONTHABURI (ICSN) FOR
GRADE 1 - GRADE 6
Dear GES G1-G6 Parents,
We are pleased to notify you that the MOE has given permission for us to expand International Christian
School Nonthaburi (ICSN) up through primary grades. We received the expansion license on December 16th,
2021 and will open ICSN K1-G6 in August 2022. This change will require “final grades” and report cards to be
given at the end of March; however, classes will continue through the end of the second semester. (We are
currently waiting to hear from the MOE about our application to expand through G12.) We would appreciate
your cooperation in reading the below information and signing this letter in acknowledgement. In order to
receive the offered GES Student Benefits for enrolling at ICSN (see attached document), you must
sign and return this letter to our main office by Monday, February 21st, 2022.
Sincerely,
Mrs. Surang Ektrakul
School Director
I acknowledge that Satit Christian Wittaya (GES) will dissolve its English Program (EP) primary school, and I
understand that International Christian School Nonthaburi (ICSN) will expand to Grade 6. I acknowledge that
with the closure of GES G1-G6 classes, my child(ren) currently enrolled at GES must formally withdraw and
enroll at ICSN. Enrollment at ICSN as a former GES students means my child will receive:
● Annual scholarship through the enrollment of Grade 6– see attached benefits document
● US-based curriculum developed from American Education Reaches Out (AERO); a project from the
Office of Overseas Schools, US State Department
● International accreditation through Western Association of Schools and Colleges (WASC) (pending)
● Local support through the International School Association of Thailand (ISAT)
● Continued technology integration in classrooms and development of campus and sports facilities
● Increased child safeguarding practices and student well-being measures
● Benefits in international school application process (local and abroad) due to timetable
I,................................................................., as the father/mother/guardian of ……………………………………...
▢ give permission for GES/Satit Christian Wittaya to withdraw my child(ren) and submit application (s) for my
child (ren) to International Christian School Nonthaburi on my behalf.
▢ approve of ICSN using photos or videos of my child for promotional purposes
▢ do not approve of ICSN using photos or videos of my child for promotional purposes
▢ will formally withdraw my child(ren) from GES/Satit Christian Wittaya to transfer their enrollment to
International Christian School Nonthaburi on my own.
___________________________

_________________________

(………………………………………)
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วันศุกร์ท ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ั้
ึ ษาปี ที่ 1 - 6
เรือ
่ ง ใบตอบร ับโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุร ี (ICSN) สำหร ับน ักเรียนชนประถมศ
ก
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 1- 6 ทุกท่าน
เรียน ท่านผู ้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาระดับชัน
ทางโรงเรียนมีความประสงค์แจ ้งให ้ท่านทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให ้โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียน
้ ประถมศึกษา ทางโรงเรียนได ้รับการอนุมต
นนทบุรี (ICSN) ขยายการเรียนการสอนไปถึงระดับชัน
ั น
ิ จ
ี้ ากกระทรวงศึกษาธิการ
้ อนุบาล 1 ถึง
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรจ
ี ะเปิ ดการเรียนการสอนในระดับชัน
ประถมศึกษาปี ท ี่ 6 ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ทัง้ นีจ
้ ะยังต ้องมีการส่ง “คะแนนปลายภาค” และใบแสดงผลการเรียนในเดือน
มีนาคมและยังคงมีการเรียนการสอนจนจบภาคเรียนทีส
่ อง (ทัง้ นี้ ทางโรงเรียนกำลังรอการอนุมต
ั จิ ากกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ
่ งการขยายการเปิ ดการเรียนการสอนไปจนถึงมัธยมศึกษาปี ท ี่ 6) ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู ้ปกครองในการ
ิ ธิประโยชน์ทท
อ่านข ้อมูลทีป
่ รากฏด ้านล่าง และโปรดลงนามของท่านเพือ
่ การรับรอง และเพือ
่ ร ับสท
ี่ างโรงเรียนได้เสนอ
ให้น ักเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาสำหร ับการย้ายเข้าโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุร ี (โปรดดูไฟล์ทแ
ี่ นบ
่ จดหมายคืนให้หอ
มา) ท่านผูป
้ กครองจะต้องลงนามและสง
้ งธุรการของโรงเรียน ภายในว ันจ ันทร์ท ี่ 21 กุมภาพ ันธ์
2565
ด ้วยความเคารพ,
อาจารย์ สุรางค์ เอกตระกูล
ผู ้อำนวยการโรงเรียน
ข ้าพเจ ้ารับทราบว่า โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (GES) ได ้เริม
่ กระบวนการเปลีย
่ นแปลงจากโรงเรียนเอกชน
้ ประถมศึกษา ข ้าพเจ ้าทราบว่าโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี (ICSN) จะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ในระดับชัน
้ ประถมศึกษา 1-6 ของโรงเรียนสาธิต
ขยายการเรียนการสอนไปจนถึงประถมศึกษาปี ท ี่ 6 และข ้าพเจ ้ารับทราบว่าการปิ ดชัน
คริสเตียนวิทยา ซึง่ บุตรหลานของข ้าพเจ ้าทีก
่ ำลังศึกษาอยู่ ณ ปั จจุบน
ั จะต ้องลาออกอย่างเป็ นทางการและสมัครเข ้าเรียนที่
โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี การลงทะเบียนเรียนที่ ICSN โดยการเป็ นนักเรียนเก่าของ GES จะได ้รับ:
●
●
●
●
●
●
●

ทุนการศึกษารายปี ผา่ นการลงทะเบียนจนถึงประถมศึกษาปี ท ี่ 6- โปรดดูรายละเอียดผ่านเอกสารทีแ
่ นบมา
หลักสูตรในสหรัฐอเมริกาทีพ
่ ัฒนาจาก American Education Reaches Out (AERO); ซึง่ เป็ นโครงการของสำนัก
งานโรงเรียนต่างประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การรับรองระดับนานาชาติผา่ น Western Association of Schools and Colleges (WASC) (อยูร่ ะหว่างดำเนิน
การ)
การสนับสนุนผ่านสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)
บูรณาการเทคโนโลยีในห ้องเรียนและพัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกและด ้านกีฬาอย่างต่อเนือ
่ ง
เพิม
่ แนวปฏิบต
ั ใิ นการคุ ้มครองเด็กและมาตรการความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องนักเรียน
สิทธิประโยชน์ในการสมัครเรียนตามกำหนดเวลาของโรงเรียนนานาชาติ (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

ข ้าพเจ ้า………………………………………………ผู ้เป็ นบิดา/มารดา/ผู ้ปกครอง ของ…………………………………….
▢ ยินยอมให ้โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาดำเนินการด ้านเอกสารของบุตรหลานของข ้าพเจ ้า เพือ
่ ย ้ายเข ้าเรียนในโรงเรียน
นานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรแ
ี ทนข ้าพเจ ้าได ้
▢ อนุญาตให ้โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรใี ช ้รูปถ่ายหรือวิดโี อของบุตรหลานของข ้าพเจ ้า สำหรับวัตถุ
ประสงค์ทางการตลาดได ้
▢ ไม่อนุญาตให ้โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรใี ช ้รูปถ่ายหรือวิดโี อของบุตรหลานของข ้าพเจ ้า สำหรับ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด
▢ จะดำเนินการลาออกให ้บุตรหลานของข ้าพเจ ้าจากโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เพือ
่ ย ้ายเข ้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
สาธิตคริสเตียนนนทบุรด
ี ้วยตัวข ้าพเจ ้าเอง
___________________________

_______________

(………………………………………)

วันที่

