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End of Term Examinations and Year 11 / Year 12 Practice Examinations 
End of Term examinations will be next week for Year 7 to Year 10.  Year 11 and Year 12 will have their 
IGCSE and AS Level practice examinations next week as well, with a few early examinations this week.  
All Secondary students should be revising hard for these examinations in order to do as well as 
possible.   
 
Music Assembly 
It was lovely to invite parents into school for a performance for the first time since the Covid-19 
pandemic started.  With 28 student performances, including students from KG1 to Year 12, this was 
an hour and a half where the full range of student talent, from those just learning to play to 
accomplished musicians was exhibited.  With music from a range of cultures including traditional Thai 
ensembles, Western classical music, popular Western music and K-pop everyone had something they 
could enjoy.  Well done to all of the students for their hard work and for Mr Aon and the music team 
for their dedication without which the Music Assembly could not happen.  A selection of photos are 
om page 2 of this bulletin) 

 
Primary 
On Monday it was just wonderful to see so 
many grown ups attending Year 1 and Year 2’s 
special Little Red Hen performance.  All the 
children in Year One and Two were confident 
and clear in their delivery of the story.  The 
adults really enjoyed sharing the spectacular 
work completed on this topic, and were rightly 
very proud of their child's success.  In IPC, the 
Year 3 students have studied Ancient Egyptian hieroglyphs; understanding how they were 
used, commenting on the similarities and differences between them and English, and then 
writing messages in clay modelling creating Ancient Egyptian artefacts and cartouches.   

This week Year 4 have finished their fifth class novel so far 
this year, now they will publish their favorite pieces of 
work and write their own adventure story. Mathematics 
has been challenging this week as they have been looking 
at chunking as a method for division and time!! Two tricky 
topics but Year 4 have all persevered and tried their 
best! The Year 5 students enjoyed sketching endangered 
animals in art as part of their IPC unit. They refined their 
pencil grips, explored different strokes and shading 
techniques. In mathematics the children investigated 
prime and composite numbers, consolidating their 
multiplication knowledge in the process. In English, they 
enjoyed writing their own prayer to their ancestors in the 
style of Njemile - a character from the book, 'The Village 
that Vanished'.  Year 6 have been learning about 
endangered animals, such as the Giant Panda, the Amur 
leopard, and the Great White Shark. They have been 

researching and gathering important facts in order to write an information text about 
their chosen animal.   
 
End of Term Events and Arrangements 
The end of this term is fast approaching.  There are a number of events in the final 
week of school, which means that the last day for After School Activities will be 
Tuesday 8 December.  We will be holding our Primary Christmas Production on 
Wednesday 9 December, and there will be a limited number of places available for 
parents to attend this.   Year 10, Year 11 and Year 12 are attending a residential trip 
on Wednesday 16 December and Thursday 17 December.  The last day of term is 
Thursday 17 December.  There will be a range of Christmas activities taking place 
including the Annual Christmas Dinner.  In the afternoon of Thursday 17 December Year 9 to Year 11 will attend the Sixth Form Fair, and parents 
will also be invited to this.  The end of term will be at 15:10 on Thursday 17 December.  I will be writing with more details of these events over 
the next few days. 
 
 
 

Monday 30th November 
After school activities. 
 

Tuesday 1st December  
After school activities 
 

Wednesday 2nd December  
After school activities 
 

Thursday 3rd December 

After school activities. 
 

Friday 4th December 
 

Saturday 5th December 
Dorm trip—Cool Living Farmhouse 

 

 
 

 
 

Monday 30th November—Saturday 5th December 

 
 
 
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 

ในสัปดาห์หน้านี้ โรงเรียนฯ จะจดัการสอบปลายภาคส าหรับนักเรียน Year 7 - 10 และนักเรียน Year 11 และ 12 จะท าการสอบ
ทดสอบความรูเ้สมือนการส าเร็จหลกัสูตร  IGCSE และ A Level ตามล าดับ ซึ่งจะมกีารจัดสอบล่วงหน้าในสัปดาห์นี้ในบางรายวิชา
ดังนั้น นกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาทกุคนจึงควรตั้งใจทบทวนเนือ้หารายวิชาเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรับการสอบให้มากที่สุด 

 

การแสดง Music Assembly 

โรงเรียนฯ มีความยินดีย่ิงที่มีโอกาสเรียนเชญิท่านผู้ปกครองเข้าชมการแสดงซ่ึงจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแตม่ีสถานการณ์โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมนีักเรียน 28 คน จากระดับชั้น KG1 ถึง Year 12  ท าการแสดงทักษะทางดนตรีในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ได้แก่ ทักษะดนตรีไทย ดนตรีสากล และเค-ป็อป ตามความถนัดและความสนใจ  

ขอชืน่ชมความสามารถของนกัเรียนทุกคน รวมถงึครอู้นและครแูผนกวิชาดนตรีทกุท่าน ทีเ่สียสละและตั้งใจจัดการแสดงครั้งนี ้ 

ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมทั้งที่หน้า 2  

 

ข่าวสารจากระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ในวันจนัทรท์ี่ผ่านมา มีผู้ปกครองและบุคลากรหลายท่านได้
รับชมการแสดงของนกัเรียน Year 1 และ 2 เรื่อง Little Red 
Hen นกัเรียนเล่าเรือ่งได้อย่างมัน่ใจและชัดถ้อยชัดค า 
ผู้ปกครองสนกุกับการชมการแสดงและภาคภูมิใจใน
ความสามารถของบุตรหลานอย่างย่ิง  
นักเรียน Year 3 ศกึษาเรียนรูเ้กี่ยวกับอกัษรอียิปต์โบราณ    การใชอ้ักษะ และวิเคราะห์ความเหมอืนและความ
แตกต่างของอักษรอียิปต์โบราณกับภาษาองักฤษ นอกจากนี้ นักเรียนยังสร้างรูปจ าลองของอกัขระและเครื่องประดับ
แบบอียิปต์โบราณด้วยดินป้ัน 

นักเรียน Year 4 แต่งวรรณกรรมระดับ 5 จบแล้ว โดยจะเริม่จัดแสดงผล
งานที่ตนเองชื่นชอบและเขียนเรือ่งราวการผจญภัยของตนเองตอ่ไป        
ในวิชาคณิตศาสตร์ประจ าสัปดาห์นี้ นักเรียนท าภารกจิเกี่ยวกับการหารและ
การคูณ ซึ่งทกุคนตั้งใจท าภารกิจที่ยากให้ส าเร็จได้  
นักเรียน Year 5 สนุกกับการสเก็ตภาพสัตวป่์าใกล้สูญพันธุ์ นกัเรียนศึกษา
เทคนิคการใช้ดินสอและการแรเงาดว้ย นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนฝกึท าโจทย์เกี่ยวกับจ านวนเฉพาะและทกัษะการคูณ สว่นในวิชา
ภาษาอังกฤษ นกัเรียนสนกุกับการเขียนเรือ่งการบูชาบรรพบุรุษในสไตลข์อง
ตัวละครชือ่ Njemile จากหนังสอืเรือ่ง ‘The Village that Vanished’  
นักเรียน Year 6 ศกึษาเกี่ยวกับสัตว์ป่าใกลสู้ญพันธุ ์เชน่ แพนด้ายักษ์ เสือ
ดาวอามรู์ และฉลามขาวนยักษ์ เป็นตน้ นกัเรียนค้นคว้าขอ้มูลและรวบรวม
ประเดน็ส าคัญเพือ่เตรียมการเขียนบรรยายต่อไป 
 
 

 
กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน 
เราผ่านเวลาแห่งการเรียนรู้ในภาคเรียนนีม้าอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งจะถึงสิ้นภาคเรียนแล้ว แต่ยังมีอกี
หลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับนักเรยีน ดังนัน้ จะมีกจิกรรมหลังเลกิเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนในวัน
อังคารที่ 8 ธนัวาคมนี้ และในวนัพุธที่ 9 ธนัวาคม จะมีการแสดง Primary Christmas Production ซ่ึงจะ
สามารถรับผู้ชมได้จ านวนจ ากัด นอกจากนีแ้ล้ว นักเรียน Year 10 - 12 จะเดินทางไปทัศนศกึษาและเข้าค่ายพัก
แรม ระหว่างวันพธุที่ 16 ถึงวนัพฤหัสบดีที ่17 ธันวาคม 2563 ซึ่งวันพฤหัสบดทีี่ 17 ธนัวาคม เป็นวนัสุดท้ายของ
การเรียนการสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 โดยจะมกีารจดักจิกรรมเนือ่งในเทศกาลคริสต์มาส รวมถึงงานเลี้ยง 
Annual Christmas Dinner นอกจากนี ้จะมีการประชมุชี้แจงเกี่ยวกับหลกัสูตรระดับ Sixth Form ในภาคบ่าย 
ส าหรับนักเรียน Year 9 - 11 ซ่ึงโรงเรียนฯ ขอเรียนเชญิท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย  
นักเรียนจะเลกิเรียนเวลา 15.10 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธนัวาคม 2563 
โรงเรียนฯ จะส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดเพิม่เติมส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในเรว็ๆนี้  

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธที่ 2 ธนัวาคม 2563 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธนัวาคม 2563 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศกุร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 
 

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: Cool Living Farmhouse 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน- วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่15: วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมา

โรงเรียน นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5.  เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 



Friday, 18th August 

 

 

 
 

Music Assembly 
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