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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 was sent home last week. 
 
Music Assembly 
This will happen on Thursday 26 November from 15.20 to 16.20 .  Please book your place if you have 
not already done so as there are limited places for parents and we will not be able to accept people 
on the day.  There are no after school activities on this day—students who remain in school will be 
expected to watch the show. 
 

 
Primary 
In Nursery this week the children have been mark making on black 
paper using chalk, role playing in their very own cardboard castle 
and planting beans just like Jack in Jack and the beanstalk. Last 
week in KG the children enjoyed their trip to Bonanza Zoo where 
they got to see lots of different animals and even feed the giraffes! 
This week we have made our own talk for writing stories which you 
can listen to on Tapestry. In mathematics, KG2 have been exploring 
one less with numbers to 5 and KG1 have been recognising numbers to 5. Year 1 
and Year 2 have been working really hard on writing their stories.  They are 
looking forward to sharing the work on Monday with their grown ups.    In IPC 
the children have continued to look at 'Senses'.  The 
poems they have written relating to sight and sound 
are really special.  In IPC, Year 3 students have 
compared the representations and powers of some 

of the different Ancient Egyptian gods and goddesses by researching them from 
different simple sources. They then used this knowledge to design and make clay 
model artefacts related to their 
chosen god or goddess.  Year 
5s collaborated in small groups 
to create a diorama of their 
chosen biomes - tundra, Arctic 
and ocean, in the design 
technology component of their 
IPC unit, 'Existing, Endangered, 
Extinct'. In mathematics, the 
children had a try at squared 
and cubed numbers - which 
links to multiplication. Planning a persuasive text of their choosing following a 
template was the focus in English whereas in computing, the children enjoyed using 
torches to try out some Morse Code in the dark. Year 6 have been working really hard 
on remembering their 'Talk 4 Writing' information text all week. At the primary 
assembly on Friday, they performed the 'swamp monster' text. They did a great job at 
speaking clearly and remembering the text, which was five paragraphs long! The oral 
performance really improved the quality of their writing when they wrote about their 
own monster for the class monsterology.  
 

Vex IQ Competition 
The robotics students are preparing for their first competition of the academic year, 
which will take place at the end of this week.  Good luck to you all! 

Monday 23rd November 
Chemistry Week Starts 
After school activities. 
 

Tuesday 24th November 
After school activities 
 

Wednesday 25th November 
Y8 Trip to Phanom Rung Historical Park 
After school activities 
 

Thursday 26th November 

No after school activities. 
Music Assembly in Study Hall 
 

Friday 27th November 
Y9 Trip to Golden Jubilee Museum of Agriculture 
 

Saturday 28th November 
Dorm trip: Scenical World  

 

Monday 23rd -– Saturday 28th November 

 
 
 
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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การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการสอบเสมือนจบหลักสูตรส าหรับนักเรยีน Year 11 และ 12 
โรงเรียนฯ จะจัดการสอบปลายภาคส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วนัจันทรท์ี่ 7 
ธันวาคม 2563 นักเรียน Year 7 – 10 จะสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนตลอดภาคเรยีนนี้  และนกัเรียนระดับชั้นเยียร์ 11 และ 12 
จะท าการสอบทดสอบความรู้เสมือนการส าเร็จหลกัสูตร  IGCSE และ A Level ตามล าดับ จากนั้น ในสัปดาห์ถัดไป นกัเรียนจะได้
ทบทวน ไขขอ้สงสัยหรือตรวจสอบความบกพร่องต่างๆ ที่ได้สอบไป เพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้ ดังนั้น นักเรียนไม่
ควรขาดเรียนหรือลากิจตลอดระยะเวลานี้ไปจนถึงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ได้จะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบถึงท่าน
ผู้ปกครองแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
การแสดง Music Assembly  
แผนกวิชาดนตรจีะจดัการแสดง Music Assembly ในวันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤศจิกายนนี ้ตั้งแต่เวลา 15.20 น. ถึง 16.20 น. ขอความ
กรุณาท่านผู้ปกครองทีม่ีความประสงค์จะเขา้ชมการแสดงสดที่โรงเรียนฯ ท าการส ารองที่นั่งดว้ยการตดิต่อฝ่ายประชาสัมพนัธ์โดย

ด่วนที่สุด ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ขอสงวนสทิธิก์ารอนุญาตให้ผู้ไม่มีบัตรผ่านประตเูข้าชมการแสดงในวันดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้ โรงเรียนฯ จะงดกิจกรรมหลังเลกิเรียนอืน่ๆ ในวันดงักล่าว เพือ่ให้นักเรียนและครูรว่มชมการแสดงโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 

ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Nursery ใชส้ีชอลก์ฝกึวาดสญัลักษณ์ตา่งๆ บนกระดาษสีด า อีกทั้ง
ยังเล่นบทบาทสมมตกิับปราสาทจ าลองและปลูกถั่วเหมือนในเรื่อง Jack and the 

Beanstalk   

นักเรียน Kindergarten สนกุกับกิจกรรมทศันศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่าในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ซึ่งนักเรียนได้พบสัตวน์านาชนิดและได้ให้อาหารยีราฟด้วย และในสัปดาห์นี้ 

นักเรียนเล่าเรือ่งเพือ่การเขียน ซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถรับชมผลงานนกัเรียนได้ทีโ่ปรแกรม Tapestry  
นักเรียน KG2 เรียนรูจ้ านวนลดของจ านวนศูนย์ถึง 5 และนกัเรียน 

KG1 ฝึกการจดจ าเลขศนูย์ถึง 5  
นักเรียน Year 1 และ 2 ตัง้ใจฝึกการเขียนมาก เพราะจะได้น าเสนอ

ผลงานให้รุ่นพีน่กัเรียนชมในวันจันทรน์ี้ ในวชิา IPC นักเรียนเรียน
เรื่อง ‘Senses’  

นักเรียน Year 3 ศกึษาค้นควา้ข้อมูลจาก

แหล่งเรียนรู้และเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือแตกต่างของรูปลกัษณ์และ

อ านาจของเทพเจ้าแห่งยุคอียิปต์โบราณ 
นักเรียน Year 5 แบ่งกลุม่ท าภาพ 3 มิติ

เกี่ยวกับระบบนิเวศในเขตทนุดรา 
อารก์ติกและเขตมหาสมุทร นอกจากนี้ 

ในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
นักเรียนเรียนรู้เรือ่ง ‘Existing, Endangered, Extinct’ และในวชิาคณิตศาสตร์ นกัเรียนเรียนรู้เรื่องเลขยกก าลัง

สองและสาม รวมถึงการคูณด้วย สว่นวชิาภาษาอังกฤษนักเรียนวางแผนการเขียนโน้วนา้วใจโดยใช้ต้นแบบในการ

วางโครงเรือ่ง นอกจากนี้ ในวิชาคอมพิวเตอร์ นกัเรียนสนกุกับการใช้ไฟฉายส่งสัญญาณ Morse Code ในที่มดื 
นักเรียน Year 6 น าเสนอผลงาน ‘swamp monster’ ใน Primary Assembly ในหัวข้อ ‘Talk 4 Writing’ 

นักเรียนเก่งมากที่สามารถจดจ าเนื้อหาได้มากกว่า 5 ย่อหน้า! และน าเสนอผลงานปากเปล่าเกี่ยวกับการเขียน
เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในจนิตนาการ 

 
การแข่งขันหุ่นยนต์ Vex IQ Competition 

นักเรียนชมรม robotics จะเข้าร่วมการแขง่ขันรายการแรกของปีในสุดสัปดาห์หน้า ขอเป็นก าลังใจให้ทกุคนประสบความส าเรจ็ดว้ย 

 

วันจันทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 

เริ่ม Christmas Week  

มีกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันอังคารท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 

มีกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

Year 8 ทัศนศึกษา ณ อุทยานพนมรุ้ง จงัหวัดบรุีรมัย ์

มีกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

การแสดง Music Assembly ณ Study Hall 

วันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

Year 9 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทมุธานี  

วันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมวันหยุดส าหรบันักเรียนประจ า: Scenical World  

 วันจันทร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมาโรงเรียน 

นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหาร
ไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5.  เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่14: วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


