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Sustainable Development Goals Workshop in Bangkok
Our Key Stage 4 students attended a workshop with students from more than 20 international schools last
weekend. Firstly, they were divided into groups discussing different aspects of the Sustainable
Development Goals such as equality, health and wellbeing, conservation of resources or action for climate
change. In the second session they worked in different smaller groups, doing some fun challenges. These
included role plays, rubbish sorting, making a human knot, charades and value ratings. In their final
challenge they were given 150 minutes to come up with an innovative, feasible yet economical solution to
reduce Thailand’s waste problem and make a slide show. Thailand is currently the world’s sixth biggest
contributor to ocean plastic waste, so Anisha, Jasmin and Peem researched to find technology that could
convert ocean plastic into fabric to make re-useable bags. Pond and Palm also suggested re-usable
shopping bags from sustainably sourced crops. Since last year a 10km island of plastic waste was found in
the Gulf of Thailand, Hailey, Bam and Kwang suggested that waste plastic could be incorporated into
bitumen for making roads. Tar and Jack suggested putting QR codes on plastic bottles, which would be
scanned by a mobile app and rescanned as they were fed into recycling bins after use. Interestingly, one of
the finalists, who were a sixth form group, came up with a similar idea called Mywaste. Their presentations
were received equally as well as those from other teams. The judges selected the sixth form teams as
finalists, and all our students were given certificates for their participation. They were commended for
taking part and initiating action to stem the build-up of waste in
consumerist society.
Y5 IPC Entry Point—Human Body
Many thanks to Dr Worasin, one of our parents, who delivered a
special Year 5 IPC Entry Point on the ’Human Body’ on Friday 2
November. The students really appreciated his visit.

Remembrance Week
Monday 12th November
U13 Basketball Match - Sunyalak Wittaya
School
Tuesday 13th November
Wednesday 14th November
Year 9 residential trip to Supanburi
Thursday 15th November
Year 9 residential trip to Supanburi
Friday 16th November
HCE Y1—Y4—Capture the Flag
Primary Sports Night

Halloween Fundraising
Thank you to everyone who supported the Halloween event by bring
a contribution for dressing up in Halloween dress. A total of 2500
baht has been raised and the School Council will decide which charity they would like to support with these
funds.
Primary News
This week in Year 1 and Year 2 the children have been learning the Christmas story of baby
Jesus' birth and began working in teams to make a 3D story setting of a manger. Year 3
have been studying the characters of Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl.
They watched some video clips and read the chapters about the characters, did some
drama work and then used this learning to write character descriptions. In IPC they have
begun to look at the history of chocolate. For IPC, Year 4 students are continuing to explore
their new unit 'Young Entrepreneurs'. This week they have been learning about the barter
system as part of their study into the history of money. Year 5 in their topic 'Being
Human', learned about the skeletal system and the scientific names for human bones. A
large skeleton was assembled and labelled for our display. They also took an in-depth look
at how to wash their hands properly. After that, Year 5 started a science experiment with
bread to find evidence of the germs and bacteria on our hands, which they will observe
over the next few days. Year 6 have received their own cactus plants and with tender
loving care, created cacti gardens for our Extreme
Survivors entry point. In English, they have learnt about
the brave soldiers who fought in WWI. We studied real
letters sent from the trenches to loved ones and worked
very hard to create our own. Finally in mathematics,
Year 6 have created spinners and games to improve our
ability to multiply and divide decimals by 10, 100 and
1000 .

Monday 12th - Saturday 17th November

Saturday 17th November
Boarding Trip: Nam Pood Springs

Can Year 9 please return their reply slips for the
Kanchanburi residential trip by Friday 16th
November.

Remembrance Day Service
On Friday 9th November we held our annual
Remembrance ceremony. Students, staff and some parents from St. Stephen’s Khao Yai and Year 7 students and their
staff from St. Stephen’s Bangkok were present. Bin and Flint from Year 6 read pieces of their war writing from this
week and Sky from Year 8 read a very moving personal account from a soldier. After a piece of poetry read by Dr
Kevin the whole school listened to the last post played by Mr Geoffrey and spent two minutes in respectful silence,
reflecting and remembering. Every student wrote their own messages on poppies that they had made that week and
these were dropped from Block B as the last post was played. The poppies and their messages can now be seen in the
corridor by reception and on the front message board.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 11: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

Friday, 18th August
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ณ กรุงเทพมหานคร
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งในช่วงแรก นักเรียน
ถูกแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดต่อการจัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น ความเสมอภาค สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึง
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ในช่วงที่สอง นักเรียนถูกแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทาภารกิจร่วมกัน ได้แก่
การแสดงบทบาทสมมติ การแยกขยะ การเล่นเกมเชือกมนุษย์ เกมใบ้คาปริศนาและเรียงลาดับมูลค่าสิ่งของต่างๆ ในช่วงสุดท้าย นักเรียนได้รับ
มอบหมายให้นาเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่ประหยัดและสามารถนาไปใช้ได้จริง เพื่อลดปริมาณขยะในประเทศ ซึ่งประเทศไทยนั้นสร้างขยะ
วันจันทร์ที่ 12 - วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน
พลาสติกในทะเลเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ดังนั้น ตัวแทนนักเรียนได้แก่ Anisha Jasmin และ Peem จึงนาเสนอแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูป
ขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นถุงที่สามารถนามาใช้ซ้าได้ ส่วนกลุ่มของ Pond และ Palm นาเสนอการใช้ถุงที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรและ สัปดาห์ราลึกวันสิน้ สงครามโลกครั้งที่ 1
สามารถใช้ซ้าได้ ทั้งนี้ จากการพบขยะพลาสติกเกยตื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร กลุ่มของ Hailey Bam และ Kwang จึง
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน
นาเสนอการแปรรูปขยะเป็นยางมะตอยเพื่อสร้างถนน ส่วน Tar และ Jack นาเสนอการประดิษฐ์ขวดพลาสติกที่ติด QR Code ซึ่งสามารถใช้งาน
การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี - โรงเรียน
กับแอพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบว่าขวดพลาสติกเหล่านั้นถูกทิ้งในถังขยะรีไซเคิลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักเรียนระดับชั้น สัญลัษณ์วิทยา
sixth form ที่เข้าร่วมโครงการก็นาเสนอแนวคิดที่คล้ายกันในชื่อว่า Mywaste ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้รับฟังการนาเสนอเช่นกัน และได้ยังรับ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน
คัดเลือกให้เข้ารอบตัดสินด้วย ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ และได้รับการยกย่องในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน
ปัญหาขยะ
นักเรียน Year 9 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน

Entry Point ของนักเรียน Year 5 - Human body
ขอขอบคุณนายแพทย์วารสินทร์ จันทร์ประกายสี ซึ่งได้พบและให้ความรู้แก่นักเรียน Year 5
ในหัวข้อ Human Body หรือร่างกายมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นักเรียน Year 9 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน
HCE Y1—Y4—Capture the Flag

การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมระดมทุน วันฮัลโลวีน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันฮัลโลวีน สภานักเรียนได้รับเงิน
สนับสนุนรวม 2,500 บาท ซึ่งจะนาไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 ได้เรียนรู้ประวัติของพระเยซูคริสต์ และรวมกลุ่มสร้างผลงานสามมิติ
นักเรียน Year 3 ศึกษาตัวละครชื่อ Charlie จากเรื่อง Chocolate Factory โดย Roald Dahl ด้วยการชมวีดีโอและอ่าน
เรื่องราวของ Charlie รวมไปถึงการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่อ่านและนามาเขียนบรรยายด้วย ส่วนในวิชา IPC นักเรียน
ได้เริ่มศึกษาประวัติความเป็นมาของช็อคโกแลต
นักเรียน Year 4 เริ่มเรียนเรื่อง ‘Young Entrepreneurs’ และระบบแลกเปลี่ยน barter system ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้เรื่องเงิน
นักเรียน Year 5 เรียนเรื่อง ‘Being Human’ ระบบโครงกระดูกและชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกระดูกชิ้นต่างๆ จากโครง
กระดูกจาลอง นอกจากนี้ นักเรียนยังศึกษาวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีและเริ่มทาการทดลองกับขนมปัง เพื่อศึกษาว่ามีเชื้อโรค
หรือแบคทีเรียจากมือของนักเรียนหรือไม่ ทั้งนี้ นักเรียนจะยังคงทาการทดลองต่อไปอีกระยะหนึ่ง
นักเรียน Year 6 เรียนรู้เรื่อง Survivors นักเรียนจึงมีต้นกระบองเพชรเป็นของตนเอง ซึ่งจะต้องดูแลรักษาและสร้าง
สวนหย่อมเล็กๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับทหารกล้าในสงครามโลกครั้งที่ 1
และจดหมายที่ถูกส่งจากฐานที่มั่นถึงบุคคลอันเป็นที่รัก นักเรียนได้ทาจดหมายของตนเองด้วย ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน
สร้างสปินเนอร์และเกมเพื่อประกอบการเรียนรู้การคูณและการหารจุดทศนิยมหลัก 10, 100 และ 1000

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน
นักเรียนประจาทัศนศึกษา ณ บ่อน้าผุดเขาใหญ่

นักเรียน Year 9 นาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

พิธีราลึกวันสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน โรงเรียนฯ จัดพิธีราลึกวันสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1
โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากร รวมถึงนักเรียน Year 7 จากโรงเรียน
นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
Bin และ Flint นักเรียน Year 6 อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม
Sky Year 8 อ่านตัวอย่างบันทึกส่วนตัวของทหารผ่านศึก ทาให้ทุกคนได้รับทราบถึงความรู้สึกของทหารในสมัยสงครามโลก กระผมดร.เควิน ไฮแลนส์ เป็น
ตัวแทนอ่านบทกลอนและคุณครูเจ๊ฟฟรี่ สโวโบดา ทาการแสดงเดี่ยวทรอมโบนเพื่อเป็นเกียรติและสดุดีทหารกล้า จากนั้น ผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกั นยืนสงบนิ่งเป็น
เวลาสองนาทีเพื่อราลึกถึงทหารผ่านศึก
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้เขียนข้อความสดุดีทหารกล้าบนดอกป๊อปปี้ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเองและรวบรวมไว้ ณ
อาคาร B ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะนามาจัดแสดงไว้ ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Special Article—The School Council at St. Stephen’s International School Khao Yai
What is the ‘Student Council’?

The Student Council is made up of 2 students from each year group (currently Year 6 – 10) from the current student body.
Each year group selects one boy, and one girl from their respective year group to represent them on the Student Council.
At present there are 11 members on the student council representing all the year groups in school .
They are:
Year 6 – Omsin & Ten
Year 7 –PG and Otto or Pup (Otto and Pup – alternate)
Year 8 – Pinky & Sky
Year 9 – Matilda & Justin
Year 10 – Hailey & Tar
What does the Student Council do?
The Student Council is the ‘student voice’ in the school!
They can give ideas and feedback as to how students think things around the school could be improved.
They can help to change things to make the students time at the school better.
How can they do this?
By running fun events and assisting around the school in academic activities.
By involving themselves in supporting charities and local causes in Pak Chong / Khao Yai and further.
By assisting teachers and staff around the school in community days and parents-meetings and generally in helping to improve the students time in the
school.
They do this by meeting up on a regular basis to discuss how they can represent their peers and formulate plans as to how to do this with specific events
in mind. The ideas must come from them and their classmates.
What has the Student Council done so far?
Organised the Christmas Party
Organised the Summer Party
Organised Market Day
Supported Charity events by running clubs and other activities
Helped to run and staff the School Shop
The Student Council is led by Mr. Chris. R, who helps to put things in motion, but is should be
noted that it is the students themselves that plan, organise and then ultimately run the activities
themselves.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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บทความพิเศษ - สภานักเรียน โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
สภานักเรียนคือใคร?
สภานักเรียน ได้แก่ ตัวแทนนักเรียน 2 คนทั้งชายและหญิง ผู้ได้รับคัดเลือกจากแต่ละระดับชั้น (ตั้งแต่ระดับชั้น Year 6 ถึง 10 ในปัจจุบัน)
โรงเรียนฯ มีสมาชิกสภานักเรียน 11 คน ได้แก่
Year 6 – Omsin & Ten
Year 7 –PG and Otto or Pup (Otto and Pup – alternate)
Year 8 – Pinky & Sky
Year 9 – Matilda & Justin
Year 10 – Hailey & Tar
บทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียน
สภานักเรียนเป็นกระบอกเสียงของนักเรียนทุกคน
สภานักเรียนสามารถนาเสนอแนวคิด และสะท้อนผลตอบรับของนักเรียนทุกคนในเรื่องทั่วไปภายในโรงเรียนฯ เพื่อให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
สภานักเรียนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การใช้เวลาของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนฯ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
การดาเนินงานของสภานักเรียน ได้แก่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ
ร่วมงานเพื่อสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่อาเภอปากช่อง/เขาใหญ่ และพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ช่วยคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ ในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมถึงการประชุมผู้ปกครอง ตลอดจนช่วยให้เพื่อนนักเรียนสามารถบริหารจั ดการเวลาในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เข้าร่วมการประชุม วางแผนงาน และนาเสนอแนวคิดที่ได้รับจากเพื่อนนักเรียนต่อที่ประชุม
ภารกิจที่สภานักเรียนปฏิบัติสาเร็จลุล่วง
งานคริสต์มาสปาร์ตี้
งานซัมเมอร์ปาร์ตี้
ตลาดนัด หรือ Market Day
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น จัดกิจกรรมชมรม และกิจกรรมอื่นๆ
การออกร้าน School Shop
คุณครูคริสโตเฟอร์ ร็อดริเกส เป็นที่ปรึกษาของสภานักเรียน อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานักเรียนเป็นผู้วางแผนและดาเนินงานด้วยตนเอง

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Mathematics Competition
Students will have the opportunity to take part in the following mathematics online events. We will be encouraging as many of our Year 7 to Year 9
students in particular to get involved. Students will find out more information in their mathematics lessons.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 11: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

Friday, 18th August

นักเรียน Year 7 - 9 สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

