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End of Term Examinations and Year 11 / Year 12 Practice Examinations
We will have a very busy end to this term in the secondary school. The week beginning Monday 7
December will be an examination week. All students in Year 7 to Year 10 will be examined on the
work they have covered this term whilst Year 11 will be doing practice IGCSE or AS Level examination
papers. The week following the examination week is critical for teaching and learning as the students
will go through all of their examination papers to see where they did well and where and how they
need to improve. Students should avoid taking any un-necessary time out of school for business leave
until the end of term as this could impair their examination grades and their learning. A letter
providing details and the examination timetable will be sent home this week.
Online University Information Event
We have been developing links with an organisation called Grok Community who support students
into getting university places around the world. It had been planned for a University Fair to take
place at our campus this year for students across Northern Thailand. As a consequence of Covid-19
this is no longer possible but an online University Fair is happening instead. This is aimed at students
in Year 10 to Year 12 who can register and participate online from the comfort of their homes on
Saturday 21 November. Parents and students will shortly be getting the information for this and we
recommend that students and parents take the time to look at the universities on offer—there will be
19 high quality universities from across the world.

Monday 16th -– Saturday 21st November
Monday 16th November
Odd Socks Day
Anti-bullying Week Starts
After school activities.

Tuesday 17th November
After school activities

Wednesday 18th November
After school activities

Thursday 19th November
After school activities

Friday 20th November
Saturday 21st November

Primary
Dorm trip—Khao Yai Speed Kart
In IPC, the Year 3 students have generated
historically valid questions about change, cause,
similarity and difference, and significance by
learning about the daily lives of Ancient Egyptians.
They have also studied timelines placing key events of Ancient Egypt into chronological
order. Year 5 enjoyed learning and using Morse Code along with semaphore - yellow and red
flags to communicate in Computing this week. In mathematics, they solved word problems in
relation to masses and in English, the
class
planned
a
persuasive
argument.
Year 6 have been
analysing topic sentences in English.
First, students identified topic
sentences and then had the
opportunity to write some topic
sentences for their monster.
Students began planning their
information text, thinking about
paragraph topics such as habitat,
diet and appearance. Soon, students
Social Distancing Measures
will be writing their information text
1.
Please stick as closely as possible to the
stipulated drop off and pick up times.
to go into a class monsterology
2.
Students must be well when they come into
booklet.

School Photos
School photos took place very successfully on Monday 9 November and Tuesday 10
November. The photo company usually takes around 4 to 6 weeks to process the
photos and will provide further information after that time on the merchandise
available and how to order it.

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.

Year 5 and Year 6 Trip to Korat Zoo
On Friday 6 November, Year 5 and Year 6 went on an exciting adventure to the Korat
Zoo in Nakhorn Ratchasima. Some highlights of the trip include the incredibly massive
green anaconda and breath-taking majestic leopards. Ms Linh and Ms Kwang enjoyed
the pink flamingos, while Mr Paul’s favourite was the young rhinos, who can run up to 60 km per hour! All the animals were amazing, but it was
the sea lion and otter performance that really stole the show for us. The three sea lions could clap, catch frisbees and shoot basketball hoops,
while the little otters were just downright adorable. The students had the opportunity to consider: the skeleton structures of the animals, the
classification of the animals, and the food chains of animals. It was a great day for such an enriching educational
Dr Kevin Hylands
experience - and so much fun, too!

Head of Campus
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การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการสอบเสมือนจบหลักสูตรสาหรับนักเรียน Year 11 และ 12
โรงเรียนฯ จะจัดการสอบปลายภาคสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 7
ธันวาคม 2563 นักเรียน Year 7 – 10 จะสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตลอดภาคเรียนนี้ และนักเรียนระดับชั้นเยียร์ 11 และ 12
จะทาการสอบทดสอบความรู้เสมือนการสาเร็จหลักสูตร IGCSE และ A Level ตามลาดับ จากนั้น ในสัปดาห์ถัดไป นักเรียนจะได้
ทบทวน ไขข้อสงสัยหรือตรวจสอบความบกพร่องต่างๆ ที่ได้สอบไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึน้ ดังนั้น นักเรียนไม่
ควรขาดเรียนหรือลากิจตลอดระยะเวลานี้ไปจนถึงปิดภาคเรียน โรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบถึงท่านผู้ปกครองใน
สัปดาห์นี้
กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ มีแผนการดาเนินงานร่วมกับองค์กร Grok Schools Community เพือ่ จัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักเรียน รวมไปถึงนักเรียนจากโรงเรียนอืน่ ๆ ในเขตพืน้ ที่ตอนเหนือของประเทศในเดือน
พฤศจิกายนนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ส่งผลให้มีการพิจารณาเลื่อนการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม นักเรียน Year 10 - 12 และผู้ปกครองสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยมีกว่า 20 สถาบันการศึกษาชัน้ นาจากประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ โรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

วันจันทร์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม Odd Socks Day
เริ่มสัปดาห์ Anti-bullying Week
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมวันหยุดสาหรับนักเรียนประจา: Khao Yai
Speedkart

ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
ในวิชา IPC นักเรียน Year 3 ช่วยกันตั้งคาถามเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง สาเหตุ ความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงข้อมูล
สาคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอียิปต์โบราณ นอกจากนี้ นักเรียนยัง
สร้างไทม์ไลน์แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ในยุคอียิปต์โบราณด้วย
นักเรียน Year 5 สนุกกับการเรียนรูเ้ รือ่ ง Morse Code และสัญญาณธง การแปลความหมายของธงสีเหลืองและแดง
ประกอบการเรียนรู้วิชา ICT ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมวล นอกจากนี้ ในวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรียนฝึกการโต้แย้งเชิงโน้มน้าวใจ
นักเรียน Year 6 วิเคราะห์ประโยคแสดง
ความคิดหลัก และเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ โดย
เริ่มจากการวางแผนข้อมูลที่จะเขียน ความคิด
หลักของแต่ละย่อหน้า ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่
อาศัย หรือ อาหาร หรือ รูปลักษณ์ เป็นต้น
นักเรียนจะเริ่มฝึกการเขียนหนังสือเรื่องสัน้
เกี่ยวกับ monsterology เร็วๆ นี้
การถ่ายภาพนักเรียน
กิจกรรมการถ่ายภาพนักเรียนเมื่อวันจันทร์ที่ 9
และวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เสร็จ
สิ้นลงเรียบร้อยดี ท่านผู้ปกครองและนักเรียนจะ
สามารถสั่งซือ้ ของทีร่ ะลึกจากกิจกรรมการ
ถ่ายภาพได้ภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์หน้าข้างนี้

การเว้นระยะห่างทางสังคม
1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมสาหรับการมาโรงเรียน
นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหาร
ไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน

โรงเรียนฯ จะส่งเอกสารชีแ้ จงรายละเอียดในโอกาสต่อไป

3. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)

นักเรียน Year 5 และ 6 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรียน Year 5 และ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช จังหวัด
นครราชสีมา นักเรียนตื่นตาตืน่ ใจกับสัตว์ชนิดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น อนาคอนดาสีเขียวตัวใหญ่ และเสือดาว ครู
หลินและครูกวางชื่นชอบนกฟลามิงโก้เป็นพิเศษ ในขณะที่ครูพอลประทับใจกับแรดหนุม่ ที่วิ่งได้เร็วถึง 60
กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเจ้าแมวน้าและนากยังแสดงโชว์สัตว์ได้
อย่างยอดเยี่ยม เจ้าแมวน้าสามารถตบคลีบได้เสียงดัง คว้าจานร่อนและชู้ตลูกบาสเกตบอลได้ ในขณะที่เจ้านาก
นั้นแม้จะอยู่นิ่งๆก็น่ารักแล้ว นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกวิเคราะห์โครงกระดูกของสัตว์ชนิดต่างๆ ฝึกการจาแนก
ชนิด และวิเคราะห์ระบบห่วงโซ่อาหารของสัตว์ด้วย การทัศนศึกษาครั้งนีม้ ีประโยชน์ตอ่ การเรียนรูแ้ ละสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้นักเรียนอย่างมาก

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Music Assembly
Students from across the school will be performing at the annual Music Assembly on Thursday 26 November. We will be inviting
parents to come and watch the Music Assembly. This is the first time that parents will be able to come and watch a performance
event since the Covid-19 pandemic started and social distancing measures must be maintained for this to happen. Places will be
limited to forty places on a first come first served basis for one performance with no more than two visitors per family. If there is
sufficient interest we may be able to run an additional performance on the afternoon of Friday 27 November. Details will be in a
letter that will be sent home this week.
Remembrance Ceremony
The annual Remembrance Ceremony was held on Wednesday 11 November. The whole school including all of the students,
teaching staff and support staff attended to pay their respects to those who have died in war to give us the lives that we have
today. The ceremony was led by Dr Kevin with readings from students in Year 8, Year 9 and Year 10. It is a very solemn occasion,
which finishes with Mr Bee playing ‘The Last Post’, a two minute silence and then finally ‘Reveille’. The students were exemplary
in their concentration and respect. Prior to the event students and staff wrote their personal message on red poppies and these
were dropped from Tower B during the playing of ‘The Last Post’. Pictures of the event may be seen below.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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กิจกรรม Music Assembly
แผนกวิชาดนตรี จะจัดกิจกรรม Music Assembly ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โรงเรียนฯ มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดง
ความสามารถทางดนตรีของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการป้องกันการติดเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนฯ จึงจาเป็นต้องจากัดจานวนผู้ชมไม่เกิน 40 ท่าน ในระบบสารองที่
นั่งก่อนได้สทิ ธิ์กอ่ น อย่างไรก็ตาม หากมีผปู้ กครองเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินกว่าที่คาดหมายไว้ โรงเรียนฯ จะจัดแสดงอีกหนึ่งรอบในวันศุ กร์ที่ 27 พฤศจิกายน โรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสาร
แสดงรายละเอียดเพิม่ เติม เร็วๆ นี้
กิจกรรมวันแห่งการราลึก
โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมวันแห่งการราลึกในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในภาคเช้าหลังพิธีเคารพธงชาติ ทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลาสองนาที
เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตในสงคราม ดร. เควิน ไฮแลนส์ได้กล่าวนาจากนัน้ ตัวแทนนักเรียน Year 8 –10 อ่านบทกลอนแสดงความอาลัย ครูบีเป็นตัวแทนเป่าแซกโซโฟน ‘The
Last Post’ นักเรียนทุกคนต่างระลึกถึงความสาคัญและแสดงความเคารพต่อผู้กล้าในอดีต นักเรียนและครูเขียนคาแสดงความอาลัยบนดอกป็อบปีก้ ระดาษและโปรยดอกป็อบปี้ลงจากยอด
อาคาร Tower B

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

