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Head of Campus Update
Going back to online teaching is not the way that we had wanted or expected to start the term
back, but with the sudden increase in covid infections in Thailand there was no choice for us,
with even examination students in Year 11 and Year 12 having to remain at home under the
government regulations. Teachers are also working from home and there is a skeleton staff only
in school. Our priority is to ensure that everyone is kept as safe as possible. I would like to say a
massive thank you to all of the teachers who are working incredibly hard to maintain a full
online timetable and ensure that every students learning is as effective as possible. I would also
like to thank all of the students who have once again adapted so well to the online learning
situation. A huge thank you to all parents for your support at home. Online learning will carry
on for next week at least. We will await a government decision as to what happens the week
after!

Monday 26th —Saturday 30th April
Monday 26 April
Online learning
Tuesday 27 April
Online learning
Wednesday 28 April
Online learning
Thursday 29 April
Online learning
Year 9 Option Interviews

Primary
This week in
Friday 30 April
mathematics KG1
Online learning
have been counting
to 10 whilst KG2 have
been counting to 20!
In literacy, KG1 are
practising oral
blending and
segmenting whilst
KG2 have finished
their Phase 3 sounds! Congratulations to all the grown ups and children in Year 1 and Year 2. In
the first week, everyone has been present and engaged in all of the sessions. They have started
their topic on The Circus, and the children have sent some wonderfully detailed
pictures of a Big Top. For World Book Day Year 1 and Year 2 shared their books,
and are doing book reviews to tell others why they should read their favourite
books. In IPC, the Year 3 students have begun 'How human's work' investigating
parts of the eye and digestive system. They have described the simple functions
of the digestive system in humans, and compared the similarities and differences
with some animals. Year 5 students revised Roman numerals and word problems
involving all four operations in mathematics this week. They have started a new
Talk for Writing unit in English, titled 'One Chance'. The class has been discussing
excerpts of a short story along with discussing hypotheticals concerning wishes.
In IPC, they talked about migration and created a Google Form survey as part of
Social Distancing Measures
the 'Moving People' unit. Year 6 completed a research project on the continent
1.
Please stick as closely as possible to the
of Antarctica in preparation for the book 'Ice Trap', which they will be reading in
stipulated drop off and pick up times.
English class. For their new IPC topic 'Moving People', students researched
2.
Students must be well when they come into
school. Anyone with symptoms of illness such as a
their family history and drew the migration route of their family ancestors.
temperature, cough, runny nose or lack of taste must
Students had the opportunity to share their projects and answer any question
stay at home.
3.
Make sure that you have your face mask and
from their classmates.
Year 9 Options Fair
Thank you to all of the parents and students who attended the presentation on
IGCSE Options and An Introduction to Applying to University given by Dr Kevin
and Ms. Nan respectively. This was followed by the Options Fair with all of the
secondary teaching staff. It was good to see so many parents there asking lots of
questions.

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.

Songkran
We had a wonderful Songkran festival on the last day of Term 2. Thank you to all
of the parents who came in and took part in the ceremony with the monks. It was great to be able to take part in important Thai cultural
events together. All of the students looked wonderful in their traditional Thai costumes. Last year our students and staff missed this
event because of the government lock down so it was even better than usual to be able to take part in this together, especially for the
students and staff who have arrived in Thailand during the last two years, who took part for the first time ever.
Dr Kevin Hylands
Photos may be found on page 3.
Head of Campus
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สารจากครูใหญ่
เราต่างไม่มีความประสงค์ทจี่ ะกลับเข้าสูร่ ะบบการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 3 นี้ แต่ดว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น โรงเรียนฯ จึงจาเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐโดยเคร่งครัด ไม่เว้น
แม้แต่การจัดการสอบวัดความรู้จบหลักสูตรสาหรับนักเรียน Year 11 และ 12
บุคลากรฝ่ายวิชาการต้องปฏิบัติการสอนจากที่บ้าน โดยมีบุคลากรเพียงไม่กี่ท่านที่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานที่โรงเรียนฯ
ซึ่งเราคานึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นอันดับแรก
วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านทีท่ ุ่มเทให้กับการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้ตารางเรียนเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่
นักเรียนทุกคน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน
อีกทั้ง ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มีความตัง้ ใจเรียนและพยายามปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์
การเรียนการสอนระบบออนไลน์
นอกจากนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงสาหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานจากที่บ้าน
วันอังคารที่ 27 เมษายน
โรงเรียนฯ ได้ขยายระยะเวลาการเรียนการสอนระบบออนไลน์ครอบคลุมไปถึงสัปดาห์หน้า และยังคงเฝ้าติดตามประกาศเพิ่มเติมจาก
การเรียนการสอนระบบออนไลน์
ภาครัฐ เพื่อวางแผนดาเนินการในขัน้ ต่อไปด้วย
วันพุธที่ 28 เมษายน

การเรียนการสอนระบบออนไลน์
ข่าวสารจากระดับชัน้
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน
ประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน KG1
การเรียนการสอนระบบออนไลน์
นับเลขถึงจานวน 10 ในขณะ
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนของนักเรียน Year 9
ที่นกั เรียน KG2 นับถึงจานวน
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน
20 แล้ว! นอกจากนี้ ในวิชา
การเรียนการสอนระบบออนไลน์
อ่านเขียน นักเรียน KG1 ฝึก
การผสมและการแยกเสียง
ส่วนนักเรียน KG2 เรียนเรื่อง
เสียงจบเฟสที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Year 1 และ 2 สาหรับความสาเร็จในการเรียนระบบออนไลน์ในสัปดาห์แรกนี้ ซึ่งทุกคนเข้าเรียนตรง
ตามเวลาในทุกคาบเรียน โดยในสัปดาห์นี้ นักเรียนเริม่ บทเรียนเรือ่ ง The Circus และส่งผลงานภาพการ
ออกแบบ Big Top อีกทั้งในวัน World Book Day นักเรียนได้แนะนาหนังสือน่าอ่านและทารีวิวหนังสือที่ตนเอง
ชื่นชอบด้วย
นักเรียน Year 3 เริม่ บทเรียนวิชา IPC เรือ่ ง ‘How human’s work’ โดยค้นคว้าเกี่ยวกับระบบการทางานของ
ดวงตาและระบบการย่อยอาหาร นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ โดย
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างจากระบบการย่อยของสัตว์ชนิดต่างๆ
นักเรียน Year 5 ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเลขโรมันและฝึกแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร
นอกจากนี้ นักเรียนยังเริ่มบทเรียน Talk for Writing ในวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ‘Once Chance’ โดยสนทนา
เกี่ยวกับเรือ่ งสั้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในวิชา IPC นักเรียนยังแลกเปลี่ยนความ
การเว้นระยะห่างทางสังคม
คิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของประชากร และสร้างแบบสอบถามบน Google From ในหัวข้อ ‘Moving
Social Distancing Measures
1. รับ-ส่
งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
People’
1.
Please stick as closely as possible to the
stipulated drop off and pick up times.
นักเรียน Year 6 ค้นคว้าเกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกา เพื่อเริ่มอ่านหนังสือเรือ่ ง ‘Ice Trap’ ในวิชาภาษาอังกฤษ
ยนมีสุขภาพดี
และมี
มสาหรัthey
บการมา
2.2. นักเรี
Students
must
beความพร้
well อwhen
come into
นอกจากนี้ ในวิชา IPC นักเรียนยังเริ่มบทเรียนใหม่เรือ่ ง ‘Moving People’ โดยศึกษาถิ่นกาเนิดและการย้ายถิน่
school.
with
symptoms
of illness
โรงเรียAnyone
น นักเรียนที
่มีอาการไข้
ไอ จาม
และไม่รsuch
ับรู้กลิ่นas a
temperature, cough, runny nose or lack of taste must
ฐานของบรรพบุรุษต้นตระกูลของครอบครัวของตนเอง และยังแบ่งปันข้อมูลและตอบคาถามร่วมกับเพื่อนในชัน้
stayและรสอาหารไม่
at home. ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน
เรียนด้วย
3.
Make sure that you have your face mask and

กิจกรรม Year 9 Options Fair
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง IGCSE Options โดยกระผม ดร.เควิน
ไฮแลนส์ และการบรรยายเรื่อง An Introduction to Applying to University จากนางนันทนา ไฮแลนส์
อีกทั้งยังเข้าร่วมงาน Options Fair และสอบถามรายละเอียดการเลือกวิชาเรียนจากคณะครูประจาระดับชั้น
มัธยมศึกษาด้วย

3. ทุกitคนสวมหน้
ากากอนามั
ยตลอดเวลาที
่ในโรงเรี
ยนฯ you
wear
at all times
in school
(apart่อยูfrom
when
eat (ยกเว้
and drink)
นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)
4.
Remember to was hands regularly using either
soap
hand
4. ล้and
างมือwater
บ่อยๆ ด้orวยสบู
่หรือgel.
เจลแอลกอฮอล์
5.
Maintain a distance from others of at least one
metre at all times.
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

งานสงกรานต์ประจาปี
โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทีเ่ ข้าร่วม
ทาบุญตักบาตรตามประเพณีในภาคเช้า โรงเรียนฯ มีความยินดีที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยนักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้ าไทยสีสันสดใสเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้
เราจาเป็นต้องงดเว้นการจัดกิจกรรมเนือ่ งด้วยมาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐ ดังนั้น จึงเป็นทีน่ ่ายินดีที่เราสามารถจัดกิจกรรมได้ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดร. เควิน ไฮแลนส์
สาหรับครูและนักเรียนทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบสองปีที่ผ่านมานี้
ครูใหญ่
ขอเชิญชมภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ได้ทหี่ น้า 3
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Easter Egg Design Competition
It is traditional in the UK to take hard
boiled eggs and add designs onto them
during the Easter period. Ms. Hayley
organised the first ever St. Stephen’s
Eggcellent Egg Competition. There has
been huge interest from the students and
there were many entries from across the
school. Below are the winners from each
key stage.

EYFS - Bpun

KS2 - Pandin: Sinking of the Titanic

KS1 - TyTy: Canadian Flag

KS3 - Yu-I and Jasmin:
Doctors in the Pandemic

KS4/KS5 - Ja, Noah and Sci:
Donald Trump, Hitler and Ms Hayley!

KG House Event
The KG classes had a fun house event on Friday 26 March. They were challenged to build the tallest block tower with the help of
Year 11 students. They had two minutes to build their tower and had to try to keep the naughty Ms Iona from knocking it down.
They were cheered on by the Year 6 and secondary students. In third place was Blue House led by Sci, in second was Red House
with Noah and the winners were Yellow House led by Ja. Well done to all for taking part and getting points for your houses.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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การประกวด Easter Egg Design Competition
ในเทศกาลอีสเตอร์ ประเทศอังกฤษมีประเพณีการออกแบบ
ลวดลายบนไข่ต้ม ครูเฮลีย์ แอช จึงจัดการประกวด St.
Stephen’s Eggcellent Egg ขึ้นเป็นครั้งแรกของโรงเรียนฯ
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนหลายคน
นี่คือผลงานของผู้ชนะการประกวดในแต่ละระดับช่วงชัน้ ...

การแข่งขันระหว่างทีมประจาบ้านของระดับชั้น Kindergarten
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา นักเรียน Kindergarten สนุกกับการแข่งขันต่อตึกให้สูงที่สุด ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมประจาบ้าน โดยมีพี่นกั เรียนจากระดับชั้น Year 11 คอยให้
การช่วยเหลือในการแข่งขันด้วย
นักเรียน KG มีเวลา 2 นาทีในการสร้างตึกให้สูงที่สุด และต้องช่วยกันหลบหลีกการก่อกวนจากครูไอโอน่า เฮนเดอร์สัน ไม่ให้ตึกพังลงมาก่อนด้วย โดยในระหว่างการแข่งขันนั้นมีพนี่ ักเรียน
Year 6 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาช่วยกันให้กาลังใจน้องๆ ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้าน Yellow House นาทีมโดยพี่ Ja ส่วนทีมรองชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้าน Red
House นาทีมโดยพี่ Noah และทีมบ้าน Blue House ซึ่งนาทีมโดยพี่ Sci ตามลาดับ
ขอแสดงความชืน่ ชมนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทาคะแนนให้กับทีมบ้านของตนเองด้วย

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Songkran Photos
Please see Songkran photos from Friday 2 April below.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

