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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!   
 
Primary 
This week in 
mathematics KG1 
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 
the 'Moving People' unit.  Year 6 completed a research project on the continent 
of Antarctica in preparation for the book 'Ice Trap', which they will be reading in 
English class. For their new IPC topic 'Moving People', students researched 
their family history and drew the migration route of their family ancestors. 
Students had the opportunity to share their projects and answer any question 
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. 

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.  
Photos may be found on page 3.

Monday 26 April 
Online learning 
 

Tuesday 27 April 
Online learning 
 

Wednesday 28 April 
Online learning 

Thursday 29 April 
Online learning 
Year 9 Option Interviews 
 

Friday 30 April 

Online learning 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Monday 26th —Saturday 30th  April 

 
 
 
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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สารจากครูใหญ ่
เราต่างไม่มีความประสงค์ทีจ่ะกลับเข้าสูร่ะบบการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 3 นี ้แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรนุแรงขึ้น โรงเรียนฯ จึงจ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามมาตรการของภาครฐัโดยเครง่ครัด ไมเ่ว้น
แม้แตก่ารจัดการสอบวัดความรู้จบหลกัสูตรส าหรับนักเรียน Year 11 และ 12  
บุคลากรฝ่ายวิชาการตอ้งปฏิบัติการสอนจากที่บ้าน โดยมีบุคลากรเพียงไมก่ี่ท่านที่ไดร้ับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานที่โรงเรียนฯ  
ซ่ึงเราค านึงถึงความปลอดภัยของทกุคนเป็นอนัดับแรก  
ขอขอบคุณบุคลากรทกุท่านทีทุ่่มเทให้กับการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้ตารางเรียนเต็มรูปแบบเพื่อให้บรกิารด้านการศกึษาแก่
นักเรียนทุกคน เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพสูงสดุเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์เชน่นี้ 
อีกทั้ง ขอขอบคุณนกัเรียนทกุคนที่มีความตัง้ใจเรียนและพยายามปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
นอกจากนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงส าหรับความรว่มมอืและการสนับสนนุการเรียนรู้ของบุตรหลานจากที่บ้าน 
โรงเรียนฯ ได้ขยายระยะเวลาการเรียนการสอนระบบออนไลน์ครอบคลุมไปถึงสัปดาห์หน้า และยังคงเฝ้าติดตามประกาศเพิ่มเติมจาก
ภาครัฐ เพื่อวางแผนด าเนินการในขัน้ต่อไปด้วย 
 
ข่าวสารจากระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน KG1 
นับเลขถึงจ านวน 10 ในขณะ
ที่นกัเรียน KG2 นับถึงจ านวน 
20 แล้ว! นอกจากนี้ ในวิชา
อ่านเขียน นักเรียน KG1 ฝกึ
การผสมและการแยกเสียง 
ส่วนนกัเรียน KG2  เรียนเรื่อง
เสียงจบเฟสที ่3   
ขอแสดงความยินดกีับนกัเรียน Year 1 และ 2 ส าหรับความส าเรจ็ในการเรียนระบบออนไลน์ในสัปดาห์แรกนี ้ซึ่งทกุคนเข้าเรียนตรง
ตามเวลาในทกุคาบเรียน โดยในสัปดาห์นี้ นกัเรียนเริม่บทเรียนเรือ่ง The Circus และสง่ผลงานภาพการ
ออกแบบ Big Top อกีทั้งในวนั World Book Day นักเรียนได้แนะน าหนังสอืน่าอ่านและท ารวีิวหนังสือที่ตนเอง
ชื่นชอบดว้ย 
นักเรียน Year 3 เริม่บทเรียนวิชา IPC เรือ่ง ‘How human’s work’ โดยค้นคว้าเกี่ยวกับระบบการท างานของ
ดวงตาและระบบการย่อยอาหาร นกัเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ โดย
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างจากระบบการย่อยของสัตว์ชนิดต่างๆ  
นักเรียน Year 5 ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเลขโรมันและฝกึแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 
นอกจากนี้ นักเรียนยังเริ่มบทเรียน Talk for Writing ในวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ‘Once Chance’ โดยสนทนา
เกี่ยวกับเรือ่งสั้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ ในวชิา IPC นกัเรียนยังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของประชากร และสร้างแบบสอบถามบน Google From ในหัวข้อ ‘Moving 
People’  
นักเรียน Year 6 คน้คว้าเกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กตกิา เพื่อเริ่มอ่านหนังสือเรือ่ง ‘Ice Trap’ ในวิชาภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ ในวิชา IPC นักเรียนยังเริ่มบทเรยีนใหม่เรือ่ง ‘Moving People’ โดยศึกษาถิ่นก าเนดิและการย้ายถิน่
ฐานของบรรพบุรุษตน้ตระกูลของครอบครวัของตนเอง และยังแบ่งปันขอ้มูลและตอบค าถามรว่มกับเพื่อนในชัน้
เรียนด้วย 
 
กิจกรรม Year 9 Options Fair 
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง IGCSE Options โดยกระผม ดร.เควนิ 
ไฮแลนส์ และการบรรยายเรื่อง An Introduction to Applying to University จากนางนนัทนา ไฮแลนส์  
อีกทั้งยังเข้าร่วมงาน Options Fair และสอบถามรายละเอียดการเลอืกวิชาเรียนจากคณะครูประจ าระดับชั้น
มัธยมศึกษาด้วย 
 
งานสงกรานต์ประจ าป ี
โรงเรียนฯ จัดกจิกรรมวันสงกรานต์ในวันสดุท้ายของภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วม
ท าบุญตกับาตรตามประเพณีในภาคเช้า โรงเรียนฯ มีความยินดีที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยนกัเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีสันสดใสเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมานี ้
เราจ าเป็นตอ้งงดเวน้การจดักจิกรรมเนือ่งดว้ยมาตรการลอ็คดาวน์ของภาครฐั ดังนั้น จงึเป็นทีน่่ายินดทีี่เราสามารถจัดกิจกรรมได้ในปีนี้  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ส าหรับครูและนกัเรียนทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบสองปีที่ผ่านมานี้  
ขอเชญิชมภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ไดท้ีห่น้า 3 

 
 
 
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 was hands regularly using either 
soap and water or hand gel. 
5. Maintain a distance from others of at least one 
metre at all times. 

 

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 27 เมษายน 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 28 เมษายน 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนของนักเรียน Year 9  

วันศกุร์ที่ 30 เมษายน 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันจันทร์ท่ี 26 - วันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่28: วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 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 



Friday, 18th August 

 

 

 
 
 

 
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     KS1 - TyTy: Canadian Flag      
 

KS2 - Pandin: Sinking of the Titanic                 KS3 - Yu-I and Jasmin:             KS4/KS5 -  Ja, Noah and Sci: 
            Doctors in the Pandemic            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.  
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การประกวด Easter Egg Design Competition 
ในเทศกาลอสีเตอร์ ประเทศอังกฤษมีประเพณีการออกแบบ
ลวดลายบนไข่ต้ม ครูเฮลีย์ แอช จึงจัดการประกวด St. 
Stephen’s Eggcellent Egg ขึ้นเป็นครั้งแรกของโรงเรียนฯ 
ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนกัเรียนหลายคน 
 
นี่คือผลงานของผู้ชนะการประกวดในแต่ละระดับช่วงชัน้... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
การแข่งขันระหว่างทีมประจ าบ้านของระดับช้ัน Kindergarten 
เมื่อวันศกุรท์ี่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา นกัเรียน Kindergarten สนุกกับการแข่งขนัต่อตกึให้สูงที่สุด ซ่ึงเป็นการแขง่ขันระหว่างทีมประจ าบ้าน โดยมีพี่นกัเรียนจากระดับชั้น Year 11 คอยให้
การชว่ยเหลือในการแข่งขันดว้ย  
นักเรียน KG มีเวลา 2 นาทีในการสร้างตกึให้สูงที่สุด และต้องช่วยกนัหลบหลีกการก่อกวนจากครูไอโอน่า เฮนเดอร์สัน ไม่ให้ตึกพงัลงมากอ่นดว้ย โดยในระหว่างการแข่งขนันั้นมีพีน่ักเรียน 
Year 6 และระดับชัน้มธัยมศึกษาช่วยกันให้ก าลังใจนอ้งๆ ผลการแขง่ขันปรากฎว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้าน Yellow House น าทีมโดยพี่ Ja ส่วนทมีรองชนะเลิศได้แก่ ทมีบ้าน Red 
House น าทมีโดยพี่ Noah  และทีมบ้าน Blue House ซ่ึงน าทมีโดยพี่ Sci ตามล าดับ 
ขอแสดงความชืน่ชมนกัเรียนทกุคนที่มีส่วนร่วมในการท าคะแนนให้กับทมีบ้านของตนเองด้วย  
 
 ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่28: วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 
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Songkran Photos 
Please see Songkran photos from Friday 2 April below. 
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