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Head of Campus Update 
It has been a wonderful week.  It has been great to have so many of the students back in school and 
having face to face lessons again. Thank you to all parents for their amazing support with getting 
students back into classroom lessons again.   

 
Primary 
This week the Year 1 and 2 
students have been great at 
settling back into school. They 
have designed fantastic outfits 
as part of their IPC topic, 'All 
Dressed Up.' They have also had 
their first robotics lesson where 
the students were able to 
programme their robots to 
travel on a board from one place 
to another, avoiding obstacles!  
In Year 3 everyone has been so 
excited to share news and see 
their friends.  They have been 
focusing on art for their IPC - 
learning about artists from 
Thailand, England and the USA.  The artwork has been sensational.  In IPC, 

the Year 4 students began 'Different Places, Similar Lives'. The children were encouraged to learn 
about similarities and differences in lifestyles around the world and thought about and gave reasons 
for why these similarities and differences exist.   Year 5 students have embarked on new topics in IPC 
and English. This half term will have a focus on the earth and solar system. They will also produce their science fiction writing with a real 
emphasis on improving their descriptive skills. The IPC unit will be very hands on with play-dough, papermaché and other craft and building 
elements. Exploring our planet and the solar system we call home will be an exciting 
and fulfilling unit with plenty of interesting learning! Stand by for blastoff 5-4-3-2-
1!  Year 6 have been preparing for their upcoming IPC unit, 'Space Scientists', by 
exploring all about forces. Using the new VEX GO robotics kits, students have 
constructed a clock, a car, an inclined plane, and a lever. The principles learned in 
these investigations will help them design a Mars Rover during the unit.  
 
Chemistry Week 
There have been some really interesting entries for the chemistry competition this 
week, and there is still time to get in entries for Houses. It is a close competition! 
 
ATK Testing 
From this weekend onwards all parents will need to perform an ATK test for their 
child and enter the result into a Google Form, which can be accessed from a link on 
our website. Please see the letter sent home about this.  Students will require the ATK 
test to be entered in order to come to school the next week. 
 
School Uniform News 
A new improved sport kit and House top is now available for students from the School 
Uniform Shop.  It is more modern and more comfortable for the students to wear. We 
will ask all students to have the new sports kit for August 2022 or for any competitive 
fixtures. In the meantime the old sports kit may be worn until the end of this 
academic year.  The cold season is coming and school jumpers and blazers are also 
available for purchase from the School Uniform Shop. 
 
Remembrance Day 
We will hold a short Remembrance Service those who have been killed or injured in 
war in the Gym on Thursday 11 November.  Poppies will be available in exchange for a 
donation at Reception. 

 
Upcoming Dates for Your Diaries 
11 November  Remembrance Day 
19 November  Loy Kratong  (Traditional Dress to be worn) 

Monday 8 November 
Ensure ATK test completed before school. 
No ASA 
 

Tuesday 9 November 
No ASA. 
 

Wednesday 10  November 
No ASA. 
 

Thursday 11  November 
Remembrance Service 
No ASA. 
 

Friday 12  November 

No ASA. 
 

Saturday 13  November 
Onsite activities for dorm students. 

 

 
 
 

Monday 8 November—Saturday 13 November 

 
 
 
 
All government regulations for the school 
to open must be followed. Below are 
some key examples: 
 Stay at home if you have any covid 

symptoms! 
 Masks must be worn. 
 Maintain a distance of 1.5 M from 

others. 
 Complete the ThaiSaveThai app every 

day before coming to school. 
 No food to be brought into school 

from outside of the school. 
 ATK test every weekend! 
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สารจากครูใหญ ่
เราเปิดเรียนครบ 1 สัปดาห์อย่างยอดเย่ียม มีนักเรียนกลับเข้าชั้นเรียนกว่าร้อยละ 90  
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านส าหรับการสนับสนุนที่ดีเย่ียมเสมอมา 

 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
นักเรียน Year 1 และ 2 กลับเข้าชั้นเรียน
โดยเริ่มสัปดาห์แรกได้ดีมาก ในวชิา IPC 
นั้นนักเรียนออกแบบเครือ่งแต่งกาย 
ประกอบการเรียนรู้หัวข้อ ‘All Dressed 
Up’ อีกทั้งนกัเรียนยังเริม่ศึกษาเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ โดยควบคุมดว้ยชุดค าสั่งให้
หุ่นยนต์เคลือ่นที่หลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้!  
นักเรียน Year 3 ตืน่เตน้กับการแบ่งปัน
เรื่องราวของตนเองในตลอดช่วงที่ผ่านมา
กับเพื่อนนกัเรียน และตั้งใจเรียนรู้เรื่อง
ศิลปะ โดยเฉพาะชีวประวัติของศิลปินไทย 
อังกฤษและสหรัฐอเมรกิา ประกอบการ
เรียนรู้วิชา IPC  
นักเรียน Year 4 เริม่บทเรียนวิชา IPC 
เรื่อง ‘Difference Places, Similar Lives’ ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหมือนและแตกต่างของวถิี

ชีวิตของผู้คนในแต่ละมุมโลก นักเรียนไดร้ะดมความคิดและอธิบายถึงเหตุผลของความเหมือนและแตกต่างที่ค้นพบจากบทเรียนด้วย 
นักเรียน Year 5 ก็เริ่มบทเรียนใหม่ในวิชา IPC และภาษาอังกฤษ โดยในครึ่งหลังภาคเรยีนที่ 1 นีน้กัเรียนจะมุ่งเนน้การศกึษา
เกี่ยวกับโลกและระบบสุริยะ และฝึกเขียนนยิายเชิงวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาทกัษะการเขียนบรรยายของตนเอง ในชั้นเรียนวชิา IPC นั้นนักเรียนจะได้ลงมือประดิษฐ์งานฝมีือโดยใช้เพลย์โดว์ 
เปเปอรม์าเช่ และวสัดุอืน่ๆ อีกมากมาย อกีทั้งยังจะได้เรียนรูข้้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกของเราและระบบสุริยะ เตรียมนับถอยหลังสู่ความสนกุได้เลย!  
นักเรียน Year 6 เตรียมความพรอ้มส าหรับบทเรียนใหมเ่รือ่ง ‘Space Scientists’ ซ่ึงจะได้เรียนรู้เรื่องแรง 
(forces) และใช้ชุดหุ่นยนต ์VEX GO เซตใหม่สร้างนาฬิกา รถยนต์ ระนาบเอียง และคันโยก การเรียนรู้เหล่านี้
จะช่วยให้นักเรียนเริม่โปรเจค Mars Rover ได้เร็วๆ นี ้
 
Chemistry Week 
มีผู้สมัครเข้าแข่งขนัทกัษะวชิาเคมแีล้วในสปัดาห์นี้ แต่ยังมเีวลาเหลอืส าหรับผูท้ี่ต้องการช่วยท าคะแนนให้กับทมี
บ้านของตนเอง นกัเรียนตอ้งรีบก่อนหมดเวลารับสมัคร! 
 
ATK Testing 
นับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นตน้ไป ท่านผู้ปกครองจะต้องตรวจ ATK ให้บุตรหลานและรายงานผลตรวจผ่านระบบ 
Google Form เป็นประจ าทุกสัปดาห์  ท่านสามารถเข้าถึงลิงก์ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังส่งเอกสารชีแ้จงรายละเอียดถึงท่านด้วย 
นักเรียนจะต้องมีผลการตรวจประจ าสัปดาห์ เพื่อกลับขั้นเรียนที่โรงเรียน 
 
School Uniform News 
ชุดกีฬาแบบใหม่ที่สวมใส่สบายมาก พร้อมจ าหน่ายแล้วที ่Uniform Shop  
นักเรียนทุกคนจะตอ้งมชีุดกฬีาใหม่ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือเมื่อมีรายการแข่งขันกฬีา 
อย่างไรก็ตาม นกัเรียนยังสามารถสวมใส่ชุดกีฬาแบบเดมิได้ถึงสิน้ปีการศกึษานี้ 
ส าหรับฤดูหนาวทีก่ าลังจะมาถึงนี้  โรงเรียนเตรียมเสือ้ไหมพรมและเสื้อคลมุ (blazer) พร้อมจ าหน่ายแลว้  
 
Remembrance Day 
โรงเรียนจะจัดพิธรี าลกึเนือ่งในวัน Remembrance Day ณ อาคารพลศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจกิายนนี้ 
นักเรียนสามารถเลือกซ้ือดอกป๊อปป้ีและบรจิาคเงินไดท้ี่ฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
 
ตารางกิจกรรมท่ีจะมีขึ้นในเร็วๆ นี ้

11 พฤศจิกายน Remembrance Day  

19 พฤศจิกายน วันลอยกระทง (สวมชุดไทยตามประเพณี) 

วันจันทร์ท่ี 8 พฤศิจกายน 

ผู้ปกครองรายงานผลตรวจ ATK ของนักเรียน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันอังคารท่ี 9 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพุธท่ี 10 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤศิจกายน 

กิจกรรม Remembrance Day 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันศุกร์ท่ี 12 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันเสาร์ท่ี 6 พฤศิจกายน 

กิจกรรมส าหรบันักเรียนหอพักภายในโรงเรียน 

วันจันทร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2564 

 

 

ทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐโดยเคร่งครัด 

ยกตัวอย่างส าคัญ เช่น 

 ไม่มาโรงเรียน หากมอีาการป่วยเป็นที่น่าสงสัยว่าติดเช้ือไวรัสcovid 19 

 สวมใส่หน้ากากอนามัย 

 รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 ตอบแบบประเมินความเส่ียงผ่านระบบไทยเซฟไทยก่อนเข้ามาภายโรงเรียน 

 งดน าอาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 

 รายงานผลตรวจ ATK ประจ าสัปดาห์ 

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที ่8: วนัจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 


