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Primary 
Year 1 and Year 2 have continued with the writing of their own story based on The Enormous Turnip. They 
have also been working very hard in preparation for the Christmas performance next week! Year Three 
have been looking at how different religions use light as a symbol.  As part of their work for Advent, the 
children wrote simple poems to explain what they thought certain words mean.  TyTy said that, "Love is like 
a hug".  Pun defined 'Hope' as something that might happen and Noptee said that, "Peace is the opposite 
to war".  All of Year 3 send their good wishes for love, peace and hope to everyone. Year 4 have been busy 
writing, rehearsing and filming a Christmas Nativity news report. Their recorded news report will be 
available to view during the streamed Primary Christmas 
Production next week. Year 5 have been learning about 
time zones and telling the time without a clock. They 
made predictions about the passing of time in relation to 
the length of their shadows. They also built sun dials and 
used them on the field. They were surprisingly accurate! 
Year 5 have been very inquisitive about the world around 
them.  Year 6 have been enjoying learning about the solar 
system and the planets. Students selected one planet to 
research and then made a paper mache model of the 
planet. They also completed their model of a space 
shuttle this week, which included the orbiter, solid rocket 
boosters, and an external fuel tank.   
 
Secondary Examination Week and Mock Examinations 
Well done to all of the secondary students who have had their examinations this last week.  The students 
have worked very well in their examinations.  Next week, students will go over their examination papers 
with their teachers to find out what they done well on and ensure that they know where and how to 
improve. 
 
After School Activities 
The letter for afterschool activities has gone home already this week.  There is a limited programme next term, which will keep students either in their 
year group or in dorm bubbles.  The reply slip needs to be returned by Tuesday 14 
December so that students can be allocated to groups.  We are aiming to hold the 
performance of Joseph and the Technicolor Dreamcoat later in the year, which has been 
postponed twice because of covid.  Two performances are planned, one by Year 8 and the 
other by Year 9 and each have an additional afterschool club slot to give them rehearsal 
time.  In addition, the peripatetic music programme will be available next term.  The letter 
should have arrived home!  
 
Sixth Form Events 
Students in Year 11 will attend a Sixth Form Taster Day on Monday 13 December.  They will 
have a chance to experience what it is like to study AS Levels and A Levels.  During the 
afternoon of Friday 17 December there will be a presentation about the Sixth Form by Dr. 
Kevin followed by a Sixth Form Fair.  All students in Year 10 and Year 11 will be there and 
their parents are encouraged to attend too.  The invitation letter has been sent already! 
 
Primary Christmas Production 
All of the primary students will be involved in their annual Christmas Performance on 
Tuesday 14 December.  This will be streamed at 14:15 on the following link: 
meet.google.com/swi-uhaz-tgp 
Do join if you can! 
 
End of Term Arrangements   
Parents of primary students should bring in their Christmas presents to Reception by 
Tuesday 14 December at the latest.  These will be given out by Father Christmas with the 
help of his elves on Friday 17 December during festivities.   There will also be a traditional 
English Christmas Dinner with turkey and trimmings!  The school day will finish at the usual 
time of 14:45 for Early Years, 15:00 for Primary and 15:10 for Secondary. 
 
Term 2 
Next term will start on Monday 10 January at the normal time.  Early Years students should 
be in school for 08:00 whilst all other students should be in school by 07:45 for their 
morning registration and tutor time at 07:50.   Boarding students may arrive in the dorms from 13:00 on Sunday 9 January 2022. 
 
School Photographs 
School photographs will take place on Thursday 13 January and Friday 14 January in Term 2. 

Monday 13 December 
Ensure ATK test completed before school. 
Sixth Form Taster Day 
No ASA 
 

Tuesday 14 December 
No ASA. 
Deadline to return ASA form 
Primary Christmas Production—Online 
 

Wednesday 15 December 
No ASA 
 

Thursday 16 December 
No ASA 
 

Friday 17 December 
Christmas Activities 
Christmas Dinner 
Sixth Form Parents Information Meeting 
Sixth Form Options Fair 
End of Term: 14:45 (EY); 15:00 (Primary); 15:10   
(Secondary) 

 
 

Monday 13 December—Friday 17 December 

 
 
 
 
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. 
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ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Year 1 และ 2 เขียนเรื่อง The Enormous Turnip ต่อในสัปดาห์นี้ และยังต้ังใจซ้อมการแสดง Christmas Production ซึ่งจะมีข้ึนใน
สัปดาห์หน้านี้ (ออนไลน์)  
นักเรียน Year 3 เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับความแตกต่างของการใช้แสงสว่างเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละศาสนา นอกจากนี้ นักเรียนยังฝึกแต่งกลอนเพื่อ
อธิบายความหมายของค าศัพท์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น น้อง Ty Ty บรรยายว่า ‘Love is like a hug’ หรือ ความรักเหมือนการกอด น้อง Pun ให้
ความหมายของค าว่า ‘Hope’ ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน ส่วนน้อง Noptee กล่าวว่า ‘Peace’ คือค าตรงข้ามของค าว่า ‘War’  
นักเรียน Year 3 ทุกคนส่งความปรารถนาดีให้ทุกคนได้พบกับ ‘Love’, ‘Peace’ และ ‘Hope’  
นักเรียน Year 4 สนุกกับการเขียนบท การฝึกซ้อม และบันทึกวีดีโอรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับ Christmas Nativity ซึ่งจะน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ก่อนเริ่ม
การแสดง Christmas Production ในสัปดาห์หน้า 
นักเรียน Year 5 เรียนรู้เกี่ยวกับเขตเวลาหรือ time zones และการบอกเวลา
โดยไม่ดูนาฬิกา โดยคาดเดาจากความยาวของเงา ทั้งยังประดิษฐ์อุปกรณ์และ
ทดลองใช้อ่านเวลาในที่กลางแจ้งด้วย นักเรียนพบว่าตนใช้อุปกรณ์อ่านเวลาได้
อย่างถูกต้องแม่นย า! นักเรียน Year 5 นั้นเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเสมอ 
นักเรียน Year 6 สนุกกับระบบสุริยะและดาวเคราะห์ โดยเลือกดาวเคราะห์ที่
ตนเองสนใจเพื่อค้นคว้าข้อมูลและสร้างแบบจ าลองด้วยเปเปอร์มาเช่ และสร้าง
แบบจ าลองของกระสวยอวกาศ ซึ่งประกอบด้วย ยานโคจร (orbiter) จรวด
เชื้อเพลิงแข็ง (solid rocket boosters) และถังน้ ามัน (external fuel tank) 
 
การสอบปลายภาคและ Mock Examinations ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ขอชื่นชมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนที่ต้ังใจท าการสอบปลายภาค และการสอบวัดระดับความรู้เสมือนจริงหรือ mock examinations 
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในสัปดาห์หน้านี้จะมีการเฉลยข้อสอบและทบทวนเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนทราบว่าตนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาส่วน
ใดเป็นอย่างดีแล้ว และยังมีเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง  
 
กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
โรงเรียนฯ จัดส่งรายละเอียดกิจกรรมหลังเลิกเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ถึงท่านผู้ปกครองแล้ว  
นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบบับเบิ้ล (bubbles) ดังนั้นจึงมีตัวเลือกน้อยลงจากเดิม 
นักเรียนจะต้องน าส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้  
นอกจากนี้ โรงเรียนฯ มีแผนจัดการแสดงชุด Joseph and the Technicolor Dreamcoat ในเร็วๆ นี้ หลังจากมีความ
จ าเป็นต้องเลื่อนการแสดงมาแล้วถึงสองครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด ดังนั้น นักเรียน Year 8 และ 9 จึงต้องเข้าร่วม
กิจกรรมหลังเลิกเรียนเพิ่มเติม เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมการแสดง 
อีกทั้ง แผนกวิชาดนตรียังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนพิเศษวิชาดนตรีในภาคเรียนที่ 2 ด้วย ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดส่ง
รายละเอียดถึงท่านผู้ปกครองแล้ว 
 
กิจกรรมเก่ียวกับหลักสูตร Sixth Form  
นักเรียน Year 11 จะมีโอกาสทดลองเรียนหลักสูตร Sixth Form ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคมนี้  
โดยนักเรียนจะสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งระดับ AS Levels และ A Levels  
นอกจากนี้ ในภาคบ่ายของวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคมนี้ จะมีการประชุมชี้แจงข้อมูลหลักสูตร Sixth Form ซึ่งโรงเรียนขอเรียน
เชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น Year 10 - 11 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากดร.เควิน ไฮแลนส์ 
พร้อมทั้งชมนิทรรศการ Sixth Form Fair ด้วย 
 
การแสดง Christmas Production โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาภูมิใจเสนอการแสดง Christmas Performance ในรูปแบบออนไลน์  
ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป  
รับชมผ่านระบบ Google Meet ได้ที่ meet.google.com/swi-uhaz-tgp 
 
กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนท่ี 1 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถน าส่งของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในวัน
อังคารที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยในวันศุกร์ที่ 17 นั้น Father Christmas จะเดินทางมาพบเด็กๆ และมอบของขวัญจากท่าน
ผู้ปกครองให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ ทุกคนจะร่วมงานเลี้ยง Christmas Dinner ในช่วงเวลาพักกลางวันด้วย 
โรงเรียนเลิกตามเวลาปกติ หรือ เวลา 14.45 น. ส าหรับนักเรียน EYFS / เวลา 15.00 น. ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา / เวลา 15.10 น. ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
ภาคเรียนท่ี 2 
โรงเรียนฯ จะเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
นักเรียน Early Years ควรเดินทางถึงโรงเรียนฯ ภายในเวลา 08.00 น. ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ควรเดินทางถึงโรงเรียนฯ เวลา 07.45 น. เพื่อพบครูประจ าชั้นเวลา 
07.50 น.  

วันจันทร์ท่ี 13 ธันวาคม 
ผู้ปกครองรายงานผลตรวจ ATK ของนักเรียน 
กิจกรรมทดลองเรียนหลักสูตร Sixth Form 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 
ก าหนดสง่ใบสมัครเข้าร่วมกจิกรรมหลังเลิกเรียน 
การแสดง Primary Christmas Production - ออนไลน ์

วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 
งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวาคม 
กิจกรรมตามเทศกาลครสิต์มาส 
งานเลี้ยง Christmas Dinner 
การประชุมช้ีแจงข้อมูลหลกัสูตร Sixth Form  
นิทรรศการ Sixth Form Options Fair 
โรงเรียนเลิก   เวลา 14.45 น. ส าหรบันักเรียน EYFS 
  เวลา 15.00 น. ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา 
     เวลา 15.10 น. ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

วันจันทร์ที่ 13  - วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

 

 

ทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐโดยเคร่งครัด 

ยกตัวอย่างส าคัญ เช่น 

 ไม่มาโรงเรียน หากมอีาการป่วยเป็นที่น่าสงสัยว่าติดเช้ือไวรัส covid 19 

 สวมใส่หน้ากากอนามัย 

 รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 ตอบแบบประเมินความเส่ียงผ่านระบบไทยเซฟไทยก่อนเข้ามาภายโรงเรียน 

 งดน าอาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 

 รายงานผลตรวจ ATK ประจ าสัปดาห์ 

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที ่13: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 

https://meet.google.com/swi-uhaz-tgp?hs=224

