
Friday, 18th August 

 

 

 
 

Message from the Head of Campus 
It has been a great week having all of the students back in school after the long summer holidays.  Purposeful 
learning has been happening everywhere and I have been impressed with the positivity that students have started 
the new academic year.  Thank you to parents for helping the students get back into the routines of school so 
quickly.   Measures regarding Covid-19 continue to be relaxed.  We are now allowed to offer both after school 
activities and school trips and will be communicating with you about these as appropriate.   After school activities 
will begin on Monday 31st August.  I encourage students to get involved with as many of these as possible.  Last 
year over 90% of students took part in at least two activities per week and over 50% did at least four activities and 
it would be great if even more students than last year get involved. 
 

IGCSE Examination Results 
Congratulations to all of our outgoing Year 11 who have done brilliantly in their IGCSE examinations.  They all 
made outstanding progress from their individual starting points and 91% of their IGCSE grades were A*-C and 34% 
at grades A* or A.  89% of our students achieved at least 5A*-C with both English and mathematics. These results 
are much higher than comparable results in the UK and the majority of other international schools.  A special 
mention for Jack who achieved 8 IGCSE passes including 4 grade A* and 3 grade A.   
 

Sixth Form 
We are delighted that the Sixth Form is now open and our cohort of students are between them studying on ten 
different A Level courses.  A Levels are the gold standard of post-16 education and universities around the world 
recognise that they provide the best pathway and preparation to study at university.  Our current students are 
already planning to study in universities in the UK, USA and Korea as well as Thailand and they will be supported in 
this by our dedicated Universities and Careers Counsellor, Ms. Nantana.  The sixth form students have their own 
Sixth Form Centre consisting of a Study Room where students have their own desk and work space and can work 
in silence as well as a Collaborative Work Room where students can  discuss work whilst having a hot drink!  The 
Careers Room is also with in the Sixth Form Centre and students are encouraged to pop in and talk with Ms. 
Nantana regularly as their career and university plans develop. 
 

Pick Up and Drop Off Arrangements 
Drop off times in the morning are 07.30 to 07.45 for Year 1 to Year 12 and 07.45 to 08.00 for Early Years.   Pick up times in the afternoon are 14.45 to 15.00 for 
Early Years, 15.00 to 15.10 for Primary and from 15.10 for Secondary.  Now that we have permission to restart after school activities we will be reviewing this in 
the next week. 
 

Homework and Homework Planners 
Students in the Primary and Secondary schools are issued with homework planners that provide 
details of the homework that is set.  The secondary homework timetable may be found at the 
end of this bulletin.  Primary teachers will communicate their classes homework timetable to 
parents in their class.  In Secondary homework is also set on Google Classroom.  Homework 
planners are essential tools for students to be organised and they are regularly reviewed by 
tutors in school.  We also expect parents or guardians to look at students planners every day and 
sign to say that the homework set has been completed by their child.  Can parents please ensure 
that they look at homework planners on a daily basis and support and encourage their child with 
their homework—thank you. 
 

Reading and Reading Logs 
Regular reading is essential to the good progression of every student in the school.  We expect all 
students to read in both English and Thai every day outside of lessons.  In Primary students are 
provided with levelled readers whilst there is more choice over reading material in secondary.  
Research has shown that where parents take an interest in what their child reads they are more 
likely to make good progress.  It is  very helpful if parents can listen to or help their child read 
every day.  Even if a parent does not understand what is being read to them by their child, just 
being there and listening to their child is encouraging to them and will help them to improve.  All 
students up to Year 11 have a reading log, which should be filled in by the student and signed by 
the parent every day. 
  
Duke of Edinburgh International Award 
The Duke of Edinburgh is the consort of the Queen of the United Kingdom.  This award, which he 
has promoted in his name is the premier non-formal award in the world, highly regarded by 
companies and universities around the world.  There are currently around on million young 
people between the age of 14 and 24 taking part in this award.  We are very pleased to be 
offering the Duke of Edinburgh International Award, or the International Award for short, from 
this year.  Students in Year 9 to Year 12 are eligible to start the International Award.  It requires 
commitment, resilience, enthusiasm and dedication to complete—all soft-skills that are desirable 
to universities and companies.  More information will be coming soon….. 

Monday 24th August 
No afterschool activities 
Deadline— reply slip for individual music lessons 
 

Tuesday 25th August 
No afterschool activities 
 

Wednesday 26th August 
No afterschool activities 
 

Thursday 27th August 
No afterschool activities 
Deadline for ASA form to be returned. 
 

Friday 28th August 
Staff—student sport competition 
 

Saturday 29th August 
Dorm trip tbc 

 

Monday 24th -– Saturday 29th August 

 
 
 
Social Distancing Measures 
1. Please stick as closely as possible to the 
stipulated drop off and pick up times. 
2. Students must be well when they come into 
school.  Anyone with symptoms of illness such as a 
temperature, cough, runny nose or lack of taste must 
stay at home. 
3. Make sure that you have your face mask and 
wear it at all times in school (apart from when you eat 
and drink) 
4. Remember to wash hands regularly using either 
soap and water or hand gel. 
5. Maintain a distance from others of at least one 
metre at all times. 
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สารจากครูใหญ ่
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่  
กระผมมีความยินดียิ่งที่นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ในปีการศึกษาใหม่นี้ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้
ของบุตรหลาน รวมถึงการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับกิจวัตรประจ าวันที่โรงเรียนฯ ได้อย่างรวดเร็ว 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid - 19 นั้นได้รับการพิจารณาให้ผ่อนคลายตามความเหมาะสม ดังน้ัน     
โรงเรียนฯ จึงได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนและโครงการทัศนศึกษา ซ่ึงกิจกรรมหลังเลิกเรียน (After school activities) จะเร่ิมขึ้นในวันจันทร์
ที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไป นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้ในทุกวันท าการ ในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิก
เรียนถึงร้อยละ 90 ซ่ึงเข้าร่วมอย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อสัปดาห์ และนักเรียนกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมถึง 4 กิจกรรมต่อสัปดาห์ 
กระผมคาดหวังว่ากิจกรรมหลังเลิกเรียนจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในปีนี้ด้วย 
 
ผลการสอบ IGCSE 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Year 11 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้ประสบความส าเร็จในการสอบวัดความรู้หลักสูตร IGCSE  
ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและกว่าร้อยละ 91 ได้รับเกรด A* - C และร้อยละ 34 ได้เกรด A* และ A ทั้งน้ี นักเรียนกว่าร้อยละ 89 ยังได้เกรด 5A* - C  
ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ด้วย ผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับผู้สอบทัง้ใน 
สหราชอาณาจักรและโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนั้นคือ น้อง Jack ผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ทั้ง 8 วิชาและได้รับเกรด A* 
ถึง 4 วิชา และ A อีก 3 วิชา 
 
Sixth Form 
โรงเรียนฯ เปิดสอนระดับ Sixth Form พร้อมกับ 10 ครอสเรียนระดับ A Level ตั้งแต่ปีการศึกษานี้ เป็นต้นไป ซึ่ง A Level เป็นมาตรฐานส าหรับ
การศึกษาต่อของผู้เรียนที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ และเพ่ือการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลก นักเรียนในระดับ Sixth Form 
ของโรงเรียนฯ มีแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เกาหลี และในประเทศไทย ซ่ึงนักเรียนสามารถปรึกษาเก่ียวกับ
แผนด าเนินการได้ที่ครูนันทนา ไฮแลนส์  
นักเรียนจะใช้ห้อง Sixth Form Centre ซ่ึงประกอบไปด้วยห้องเรียน หรือ Study Room โดยนักเรียนทุกคนจะมีโต๊ะเรียนและพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้
ส่วนตัวและมีห้องเรียนรวมหรือ Collaborative Work Room ส าหรับการประชุมรวมซ่ึงสามารถจิบเคร่ืองดื่มร้อนไปด้วยได้! นอกจากนี้ ห้องแนะแนวยัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน นักเรียนจึงสามารถเข้าขอค าปรึกษากับครูนันทนาได้ตลอดเวลาด้วย 
 
นโยบายการรับ - ส่งนักเรียนไป-กลับ 
นักเรียน Year 1 - 12 ควรเดินทางมาถึงโรงเรียนฯ ระหว่างเวลา 07.30 น. ถึง 07.45 น. และนักเรียนระดับ Early Years ควรมาถึงโรงเรียนฯ ระหว่างเวลา 07.45 น. - 08.00 น.  
ส าหรับเวลาเลิกเรียน ผู้ปกครองสามารถรับบุตรหลานระดับ Early Years ระหว่างเวลา 14.45 น. - 15.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างเวลา 15.00 น. - 15.10 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่เวลา 15.10 น. 
เป็นต้นไป ทั้งน้ี เนื่องจากโรงเรียนฯ ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนแล้ว จึงอาจมีประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเลิกเรียนในสัปดาห์หน้าน้ี 
 
การบ้าน 
นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาจะได้รับ Homework Planners หรือสมุดบันทึกการบ้าน  
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของตารางท าการบ้านส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตามเอกสารแนบท้ายนี้ ส าหรับระดับชั้น
ประถมศึกษา ครูประจ าชั้นจะชี้แจงรายละเอียดในชั้นเรียนและประสานไปยังผู้ปกครองต่อไป ครูจะมอบหมายการบ้านส าหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านโปรแกรม Google Classroom ดังนั้น Homework Planners จึงเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถจัดตารางท าการบ้านและครูก็สามารถตรวจสอบ สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไปด้วย ขอความกรุณาท่าน
ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบสมุดบันทึกการบ้านของบุตรหลานทุกวันและลงนามรับรองว่าบุตรหลานท าการบ้านเสร็จเรียบร้อยด้วย
ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานท าการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 
การอ่านและบันทึกการอ่าน 
การอ่านมีความส าคัญต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องฝึกฝนการอ่านทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยทุกวันนอกเหนือจากเวลาเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะได้รับหนังสือตามระดับทักษะด้านการอ่าน ส่วน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมจะสามารถเลือกหนังสือได้เอง  
ผลวิจัยชี้ว่านักเรียนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อผู้ปกครองแสดงความสนใจในสิ่งที่บุตรหลานก าลังอ่าน ดังน้ัน ขอความกรุณาท่าน
ผู้ปกครองช่วยเป็นก าลังใจและสนับสนุนบุตรหลานในการฝึกฝนการอ่านทุกวัน แม้ว่าในบางคร้ังท่านผู้ปกครองอาจไม่เข้าใจในส่ิงที่
บุตรหลานอ่าน แต่การแสดงความใส่ใจจะช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานมีความพยายามและพัฒนาทักษะได้มากขึ้น  
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง Year 11 จะได้รับสมุดบันทึกการอ่าน ซ่ึงนักเรียนจะบันทึกรายละเอียดการอ่านและขอความร่วมมือ
ท่านผู้ปกครองลงช่ือรับรองทุกวันเช่นกัน 
 
โครงการ Duke of Edinburgh International Award 
เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระสาวมีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร  ทรงจัดตั้งโครงการ 
Duke of Edinburgh Award อย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีเยาวชนอายุระหว่าง 14 ถึง 24 ปีสนใจเข้าร่วมโครงการกว่าล้านคน 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ มีความยินดีที่ได้รับเชิญให้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็น
ทางการว่า International Award โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น ความกระตือรือร้น และความเสียสละ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ -  ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการนี้ล้วนแต่เป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นน า  
โรงเรียนฯ จะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม เร็วๆ น้ี ..... 
 

 

วันจันทร์ท่ี 24 สิงหาคม 2563 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 
ก าหนดสง่ - ใบสมัครเรียนเสริมวิชาดนตร ี

วันอังคารท่ี 25 สิงหาคม 2563 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 
ก าหนดสง่ - ใบสมัครเข้าร่วมกจิกรรมหลงัเลิกเรียน 

วันศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม 2563 
กีฬาครู - นักเรียน 

วันเสาร์ท่ี 29 สิงหาคม 2563 
กิจกรรมวันหยุดส าหรบันักเรียนประจ า - รอการยืนยัน 

วันจันทร์ท่ี 24 - วันเสาร์ท่ี 29 สิงหาคม 2563  

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมาโรงเรียน 

นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหาร
ไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5.  เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่1: วนัจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 



Friday, 18th August 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
The Secondary Homework Timetable  
 
 
 
 
 

The St. Stephen’s International School 
Khao Yai Weekly Bulletin 

Dr Kevin Hylands 

Head of Campus 

2020  - 2021 Bulletin 1: Week Beginning Monday 24 August 2020 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Year 7 

Drama 

DT 

Music 

English 

Mathematics 

Science 

Computing 

History 

Thai 

Art 

English 

Mandarin 

Geography 

Mathematics 

Science 

Year 8 

English 

History 

Science 

Computing 

Mandarin 

Mathematics 

  

Art 

English 

Thai 

Drama 

Mathematics 

Music 

  

DT 

Geography 

Science 

Thai 

Year 9 

History 

Music 

Science 

  

Drama 

English 

Mandarin 

  

Art 

Mathematics 

Thai 

Computing 

Geography 

Science 

DT 

English 

Mathematics 

Thai 

Year 10 

Chemistry / PE 

Business St. 

Mathematics 

DT/Physics 

DT/Geography 

English 

Thai 

Business St. 

Biology / ICT / 

Mandarin 

Chemistry / PE 

DT/Physics 

DT/Geography 

  

Biology / ICT / 

Mandarin 

English 

Mathematics 

Year 11 
Art 

PE /Physics 

Biology/DT 

Business St./

Geography 

Mathematics 

Art 

PE /Physics 

Chemistry/ICT 

English 

Biology/DT 

Business St. / 

Geography 

Chemistry/ICT 

English 

Mathematics 

Thai 



Friday, 18th August 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ตารางมอบหมายการบ้านส าหรับนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา 
 
 
 
 
 

  วันจันทร ์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร์ 

Year 7 

การแสดง 

เทคโนโลยีการออกแบบ 

ดนตรี 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ 

ประวัติศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ศิลปศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน 

ภูมิศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย 

Year 8 

ภาษาอังกฤษ 

ประวัติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ 

ภาษาจีน 

คณิตศาสตร์ 

ศิลปศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

การแสดง 

คณิตศาสตร์ 

ดนตรี 

เทคโนโลยีการออกแบบ 

ภูมิศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย 

Year 9 

ประวัติศาสตร์ 

ดนตรี 

วิทยาศาสตร์ 

การแสดง 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน 

ศิลปศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

คอมพิวเตอร์ 

ภูมิศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีการออกแบบ 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

Year 10 

เคมี / พลศึกษา 

ธุรกิจศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีการออกแบบ 

/ ฟิสิกส ์

เทคโนโลยีการออกแบบ 

/ ภูมิศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

ธุรกิจศึกษา 

ชีววิทยา / ICT  

/ ภาษาจีน 

เคมี / พลศึกษา 

เทคโนโลยีการออกแบบ 

/ ฟิสิกส ์

เทคโนโลยีการออกแบบ 

/ ภูมิศาสตร์ 

  

ชีววิทยา / ICT  

/ ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

Year 11 
ศิลปศึกษา 

พลศึกษา / ฟิสิกส ์

ชีววิทยา / เทคโนโลยี

การออกแบบ 

ธุรกิจศึกษา 

/ ภูมิศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ศิลปศึกษา 

พลศึกษา / ฟิสิกส ์

เคมี / ICT 

ภาษาอังกฤษ 

ชีววิทยา / เทคโนโลยี

การออกแบบ 

ธุรกิจศึกษา / 

ภูมิศาสตร์ 

เคมี / ICT 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่1: วนัจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


