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Update from the Head of Campus  
It has been a great week in school, with nearly all students back in face to face lessons.  Thank you to all parents 
for the great support that you have given your children and the school over the last few weeks.  Nationally the 
situation continues to improve and schools in Bangkok and many other provinces will reopen next week.  
Nonetheless, we are maintaining all of the precautions in school for the safety of the whole school community.  
Next week we will have another milestone on the road to normality with After School Activities starting from 
Monday. 
  

Weekend Boarding Activity 
On Saturday 23 January nine dorm students went for a nature 
walk around the Ocean grounds and learned the names of several 
trees in both Thai and English. Our senior guard Khun Auayporn 
whose name means "blessing" in English was our valued guide. 
Some of the trees included eucalyptus ยคูาลิป, mahogany มะฮอกกานี, 

the beautiful flame of the forest หางนกยงู, Malabar Almond  ต้นหู

กวาง (the Thai name is the lovely sounding deer's ears tree), pine

สน and betel palm หมาก.  

 
Primary 
This week in EYFS, Nursery have been learning about the life cycle of frogs! Miss Marissa even brought in real life 
frogs for the children to look at. The children have really enjoyed watching the frogs! In Kindergarten, the children 
are successfully becoming mini pirates! This week they learnt all about pirate ships and created some amazing 
pirate ship drawings! In Phonics, KG2 learnt three new digraphs this week, th ai & ng, whilst KG1 have started 
aspect 1, phase 6 - voice sounds.  Another busy week.  Year 1 and Year 2 went on a Bug Hunt, lead by The Howling 

Gibbons 
team.  They had a 
fantastic time 
and learned so 
much.  All the 
children know 
many facts about insects and other bugs.  Year 3 students have 

researched and planned a holiday to Australia. They have carefully considered what they will 
need to take with them to the airport and what to pack in their suitcase.   Year 4 have had 
another week of focused learning, students have been using a range of methods to solve 
multiplication calculations. They have started yet another text in English which is enabling the 
class to write excellent ‘in role’ pieces. Additionally, on Monday Year 4 finished their self 
portraits to a very high standard. Year 5 students enjoyed building their robots, with one group 
driving theirs successfully. In English, they read poems with a Caribbean flair, noting how the 
poet spelt words uniquely, according to her pronunciation. In mathematics, the focus was on 
division using remainders and decimals; the latter they found rather tricky. In IPC art, the 
children created a sunrise/sunset silhouette cityscape using water colours. Year 6 have wrapped 
up a full week of algebra lessons. The mathematics lessons this week were a bit longer than 
usual and full of challenging algebraic word problems, but all the students remained focus and 
determined throughout. Students enjoyed learning new concepts in algebra and were interested 
in exploring what kinds of algebra questions they will get when they reach secondary. They 
completed their algebra test on Friday.   

STEAMER  Centre 
The students have been enjoying using 
the facilities in the new STEAMER Centre 
in Building C.  This week we were very 
pleased to receive the delivery of our 
new laser cutter. Students can now use 
computer aided design (CAD) software and precisely cut or engrave items with our cutting edge laser 
cutter. 

Monday 1th February 
After school activities start. 
 

Tuesday 2th February 
After school activities. 
 

Wednesday 3th February 
After school activities. 
 

Thursday 4th February 
After school activities. 
 

Friday 5th February 

 
 

Saturday 6th February 
Dorm activities on site. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Monday 1st—Saturday  6th  February 

 
 
 
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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สารจากครูใหญ่ 
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่สามารถกลับเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติแล้ว ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านส าหรับการสนับสนุน 
นักเรียนเป็นอย่างดีในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา  
นอกจากนี้ สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดสามารถ
เปิดท าการเรียนการสอนตามปกติได้ต้ังแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนของเรายังคงปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
อีกทั้ง จะมีกิจกรรมหลักเลิกเรียนตามปกติ ต้ังแต่วันจันทร์หน้า เป็นต้นไปด้วย  

 
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ าในช่วงสุดสัปดาห์ 
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม นักเรียนประจ ารวม 9 คน เดินส ารวจธรรมชาติบริเวณ
โรงแรม ดิ โอเชี่ยน รวมทั้งได้เรียนรู้ชื่อต้นไม้นานาพันธุ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือคุณอวยพร ซึ่งในภาษาอังกฤษ
คือค าว่า “blessing” เป็นผู้น าทาง  
นักเรียนได้พบต้นไม้นานาพันธุ์ อาทิ ต้นยูคาลิปตัส, ต้นมะฮอกนี, ต้นหางนกยูง, ต้น
หูกวาง, ต้นสน และต้นหมาก 
 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Nursery เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบ คุณครูมาริสสาได้น ากบตัวเป็นๆ มาให้เด็กๆ ได้ศึกษากันในชั้นเรียนด้วย ซึ่งเด็กๆ 
ก็ได้เพลิดเพลินและสนุกกับการเรียนรู้ครั้งนี้มากทีเดียว  
นักเรียน Kindergarten ได้กลายเป็นโจรสลัดตัวน้อย สันทนาการด้วยการลงมือท าเรือโจรสลัด และวาดภาพเรือโจรสลัดสุดหรรษา  
นักเรียน KG2 เรียนเรื่องการออกเสียงทวิอักษร 3 กลุ่มเสียง ได้แก่ th, ai และ ng ในขณะที่นักเรียน KG1 เริ่มเรียนเนื้อหาใน aspect 1 ,phase 6 

ของเรื่องการออกเสียง  
นักเรียน Year  1 และ 2 ใช้เวลาตลอดสัปดาห์ท ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
กิจกรรม Bug Hunt น าโดยเจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร หรือ The 
Howling Gibbons  นักเรียนมีช่วงเวลาที่แสนสนุกและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย 
รวมทั้งเรียนรู้เรื่องแมงและแมลงด้วย 
 

นักเรียน Year 3 ศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย และบันทึกรายการสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมใส่
กระเป๋าเดินทาง  
นักเรียน Year 4 ฝึกแก้โจทย์การคูณ และเริ่มอ่านบทความภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกการเขียน “In role” ให้ยอดเยี่ยม  
นอกจากนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นักเรียนยังวาดภาพ portrait ของตนเองออกมาได้สวยมาก 
นักเรียน Year 5 สนุกกับการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งมีกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้ขับเคลื่อนได้เป็นผลส าเร็จ   
ในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนได้อ่านกลอนซึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นแคริบเบียน และเรียนรู้วิธีการใช้ตัวสะกดอย่างเป็น
เอกลักษณ์ของนักประพันธ์ ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ได้มุ่งเน้นเรื่องการหารเลขทศนิยม และในช่วงท้ายนักเรียนก็รู้วิธีลัดแล้ว 
ในวิชาศิลปะ IPC นักเรียนใช้สีน้ าวาดภาพพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก  
นักเรียน Year 6 สรุปบทเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ โดยในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนใช้เวลานานกว่าปกติ เพื่อฝึกแก้โจทย์
พีชคณิตที่ท้าทายข้ึน ซึ่งนักเรียนก็มีความมุ่งมั่นต้ังใจมากและสนุกกับการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการเรียนพีชคณิต 
นอกจากนี้ นักเรียนยังช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะได้เรียนพีชคณิตในลักษณะใดในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป  
นักเรียนจะสอบท้ายบทในวันศุกร์นี้ 

 
STEAMER Centre 
นักเรียนสนุกกับการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกใน 
ห้องปฏิบัติการ STEAMER Centre 
ณ อาคาร C  
ในสัปดาห์นี้ โรงเรียนฯ ได้รับเครื่องตัดเลเซอร์เครื่อง
ใหม่ โดยสามารถใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การออกแบบ (CAD) และตัดหรือสลักสิ่งของได้อย่างแม่นย าด้วยเครื่องตัดเลเซอร์นี้ 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธที่ 3 กุมภาพนัธ ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพนัธ ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศกุร์ที่ 5 กุมภาพันธ ์
 

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ ์
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ าภายในโรงเรียนฯ 

วันจันทร์ท่ี 1 - วันเสาร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่20: วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

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 


