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Basketball News
On Monday 12 November SISKY hosted Sunyalak Wittaya
School for a number of basketball games. There were equal
honours with victories in two games and defeats in two games.
Two boys, Otto and Bin were our MVPs—our most valuable
players. All our team players worked hard and had a great
time. We are hosting a football game with Sunyalak Wittaya
School next week.

Monday 19th - Saturday 24th November

Monday 19th November
Loy Kratong
We will be celebrating Loy Kratong on Thursday 22 November. All students and staff are encouraged to
Tuesday 20th November
come in traditional Thai dress for the whole day and parents can join in too! Students will be making their U13 Football Match - Sunyalak Wittaya School
Loy Kratongs in the afternoon and we will have our Loy Kratong ceremony between 14:25 and 15:20—
parents are very welcome to attend. There will be afterschool clubs as usual.
Wednesday 21st November

Secondary Homework and Homework Planners
Students are expected to write their homework in their planners each time is it given to them with the
deadline also included. Wherever possible students are encouraged to attempt the homework on the day
that it is set so that they can get help from their teachers or peers if they have any problems before the day
that homework is due in and to ensure that if there is any printing to be done, that the homework is
printed ready to hand in on time too. Homework is most effective when parents show an active interest in
what their child is doing for homework. We ask parents to sign homework planners each day to confirm
either that their child has completed the homework set or has spent the expected amount of homework
time on a task. It would be very helpful if parents could follow this process please. Occasionally students
may try to rush homework at home. In this situation having a parent looking at the work and saying that
more thought needs to be put into it can be very helpful. On the other extreme some students want to
spend too much time on a single piece of work, which can be to the detriment of other subjects. In this
situation a parent can sign the planner and leave a message in the exercise book to say that their child
spent the expected amount of time on their homework. This avoids students spending more time than is
expected on their homework—it is important they do other activities too!

Thursday 22nd November
Loy Kratong
Friday 23rd November
Anuban Football Match Competition (KG and
Year 1)
Saturday 24th November
Boarding Trip: Thai Boxing Experience in Pak
Chong

End of Term Examinations and Year 11 Mock Examinations
Secondary students have now been issued with their examination timetables for their end
of term examinations and in the case of Year 11 their mock examinations preparing them
for their IGCSE examinations in May. It is important that students prepare for these
examinations as well as possible. Some time should be spent revising work covered this
term at home. The examinations are used by teachers to assess individual students
progress and to prioritise teaching and learning strategies for the coming weeks and
months. The examination timetables for each year group may be found later on in this
bulletin.
Primary News
This week the Kindergarten children have been learning about parties. After reading books
all about parties, they made a list of what we need for a party. Afterwards the students
designed their own party hats. This week in English the Year 1 and Year 2 children have
Year 7 to Year 11 should be revising for their end
been learning how to give, follow and write instructions. They instructed their partner in
of term examinations / mock examinations.
how to make a jam sandwich and then enjoyed a picnic on the field. Year 3 have been
creating their own characters for Charlie and the Chocolate Factory, thinking about their
appearance and personality. They created some imaginative characters and wrote
excellent descriptions of them! In IPC, Year 4 has been learning about what a community
is, and what services and businesses are part of a community. Students are designing a
map of their own 'fictional community' which will include a restaurant that they will
research in more detail. Year 5 in their IPC topic 'Being Human', began group research
projects about the systems of the body. Many of the topics discussed with Dr Worasin
during his visit, are now being learnt and discovered by the students for themselves. In
mathematics, after entering the Asia Rock Stars of Maths competition, the class are very
proud to have the current scoreboard leader in Year 5! Year 6 have learnt layering, patchwork and trapping with Miss Amanda in art as they made
beautiful scrap books. In English and PSHE they have thoroughly enjoyed exploring the novel Wonder by RJ Palacio and learning that it is important not
to judge a person by their appearance.
Anuban Football Match Competition
On Friday 23 November, we will be taking part in the Pakchong Private Schools Association's Anuban (EYFS) Football Match competition between 09:00
and 12:00 at Kusum Technology College.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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ข่าวการแข่งขันบาสเกตบอล
ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ใน
ฐานะทีมเหย้า ต้อนรับการมาเยือนของตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลจากโรงเรียน
สัญลักษณ์วิทยา ผลการแข่งขันปรากฎว่าทั้งสองทีมเสมอกัน 2 เกมและผลัดกันแพ้ชนะ
อีก 2 เกม โดย Otto และ Bin ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม ทั้งนี้ นักกีฬาทุกคนมีความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างยิ่ง และยังได้รับประสบกาณ์ที่ดีจากการแข่งขันด้วย
โรงเรียนฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล ต้อนรับทีมนักกีฬาจากโรงเรียน
สัญลักษณ์วิทยาอีกครั้งในสัปดาห์หน้านี้

วันจันทร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน

งานลอยกระทง
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี - โรงเรียน
โรงเรียนฯ จะจัดงานลอยกระทงประจาปี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากร รวมถึงท่านผู้ปกครองร่วมแต่ง
สัญลักษณ์วิทยา
กายด้วยผ้าไทยและร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ นักเรียนจะทากระทงในภาคบ่ายและลอยกระทงระหว่างเวลา 14.25 น. - 15.20 น. จากนั้นนักเรียนจะ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน
เข้าร่วมกิจกรรมหลักเลิกเรียนตามปกติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน

งานลอยกระทง
การบ้านสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะต้องเขียนรายละเอียดการบ้านที่ได้รับมอบหมายลงในสมุดบันทึกการบ้าน พร้อมระบุกาหนดเวลาส่ง อย่างไรก็
ตาม นักเรียนควรเริ่มทาการบ้านตั้งแต่วันที่ได้รับมอบหมาย หากนักเรียนพบอุปสรรค์หรือข้อสงสัย นักเรียนก็จะสามารถขอความช่วยเหลือจาก
การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นอนุบาล (KG และ Year 1)
คุณครูหรือเพื่อนนักเรียนได้ล่วงหน้า ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องพิมพ์งานให้เสร็จเรียบร้อยทันกาหนดส่งด้วย
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน
การทาการบ้านจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านผู้ปกครองแสดงความเอาใจใส่ต่อการทาการบ้านของบุตรหลาน ดังนั้น ขอความกรุณาท่าน
นักเรียนประจาเรียนรู้กีฬามวยไทย ณ อาเภอปากช่อง
ผู้ปกครองลงชื่อรับทราบในสมุดบันทึกการบ้านของบุตรหลานในแต่ละวัน เพื่อแสดงว่าบุตรหลานของท่านทาการบ้านเสร็จเรียบร้อยและใช้เวลา
ทาการบ้านอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในบางครั้งนักเรียนจะทาการบ้านอย่างเร่งรีบ โรงเรียนฯ จึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองช่วยสังเกตพฤติกรรม
และสนับสนุนให้บุตรหลานบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสม ในทางกลับกัน นักเรียนบางคนอาจใช้เวลาทาการบ้านวิชาใดวิชาหนึ่งนานเกินไป ซึ่ง
อาจกระทบต่อการทาการบ้านวิชาอื่นๆ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้านและเขียนข้อความในสมุด
แบบฝึกหัดของบุตรหลาน เพื่อแจ้งให้คุณครูทราบระยะเวลาทาการบ้านของบุตรหลาน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บุตรหลานของท่านใช้เวลาในการ
ทาการบ้านนานจนเกินไป และยังสามารถแบ่งเวลาสาหรับการทากิจกรรมอื่นๆ ด้วย

การทดสอบความรู้ของนักเรียน Year 11 และการสอบปลายภาค
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะสอบปลายภาคตามตารางสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน Year 11 จะได้ทดสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบ IGCSE ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ดังนั้น
นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบวัดความรู้นี้เสมือนการสอบจริง ซึ่งนักเรียนอาจทบทวนความรู้เพิ่มเติม
ที่บ้านด้วย การสอบนี้เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
คุณครูในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดตารางสอบสาหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นในส่วนท้ายของเอกสารนี้
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Kindergarten เรียนรู้เรื่องการจัดงานสังสรรค์หรือปาร์ตี้ ซึ่งหลังจากอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ต่างๆ แล้ว
นักเรียนก็ช่วยกันเขียนรายการสิ่งของที่จาเป็นสาหรับการจัดงานและได้ออกแบบหมวกสาหรับงานปาร์ตี้ด้วย
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้วิธีการชี้แจงและการปฏิบัติตามคาชี้แจง ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนฝึกการบอกขั้นตอนและ
วิธีการทาแซนวิชด้วยแยมให้เพื่อนนักเรียนปฏิบัติตาม ซึ่งนักเรียนต่างก็สนุกสนานกับการปิคนิคร่วมกันที่สนามเด็กเล่นด้วย
นักเรียน Year 3 สร้างบทบาทสมมติของตนเองตามจินตนาการ และเขียนบทละครเพิ่มในเรื่อง Charlie and the
Chocolate Factory
ในวิชา IPC นักเรียน Year 4 เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นชุมชน งานบริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน นอกจากนี้
นักเรียนได้ออกแบบเค้าโครง ‘fictional community’ รวมไปถึงเรื่องร้านอาหาร ซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
นักเรียน Year 5 ศึกษาเรื่อง ‘Being Human’ อย่างต่อเนื่องและเริ่มค้นคว้าเรื่องระบบการทางานของร่างกาย หลังจากที่
นักเรียนมีโอกาสได้สอบถามนายแพทย์วารสินทร์ ในข้อสงสัยต่างๆ นักเรียนก็ได้นามาประเด็นเหล่านั้นมาศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมด้วยตนเอง ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Rock Stars of Maths ซึ่งทุกคนต่าง
ภาคภูมิใจที่ผู้ทาคะแนนนาในการแข่งขันในขณะนี้มาจากระดับชั้น Year 5
นักเรียน Year 6 เรียนรู้เรื่องภาพซ้อนและงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุในวิชาศิลปะกับคุณครูอะแมนด้า วิลเลียมสัน
นอกจากนี้ นักเรียนยังทาสมุดภาพเพื่อสะสมผลงานศิลปะของตนเอง ในวิชาภาษาอังกฤษและสุขศึกษา นักเรียนสนุกกับการ
อ่านวรรณกรรมเรื่อง Wonder โดย RJ Palacio ซึ่งสะท้อนแนวคิดการไม่ตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอก

นักเรียน Year 7 - 11 ควรเตรียมความพร้อมสาหรับ
การสอบปลายภาค

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับชั้นอนุบาล
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน โรงเรียนฯ จะส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชนอาเภอปากช่อง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ วิทยาลัยกุสุมภ์เทคโนโลยี ปากช่อง

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Match report: SISKY's Davids hit Panyapatip's Goliaths for Six
When SISKY lined up to take on Panyapatip school in a 7-a-side football match, it looked like a
task of Biblical proportions awaited our gallant troops. While Panyapatip included giant
Goliaths in their starting seven, the Siskyamites looked tiny in comparison, Otto aside. Luckily
though, our miniature maestros had not read the script!
Imagine having a mini Lionel Messi and a reduced-sized Ronaldo in your team. With those two,
you could beat anyone, couldn't you? Well, SISKY's very own Lionel Flinti was quick to open
the scoring following a one-two with Binaldo to give the visitors a confidence boost.
Next it was Binaldo on the score sheet, making it 2-0, after beating 3 opponents and some
good work from Soda, who was popping up everywhere and fizzing balls left, right and centre.
(Sorry, I couldn't resist that, especially as it was true!).
Goals followed thick and fast thereafter with Otto's interception leading to the third goal,
scored by Lionel Flinti, after he combined with Binaldo. The same pair linked for the fourth, converted by Binaldo, this time.
At the other end, a disciplined defence held the hosts at bay, and on the only occasion in the half when the opponents did get past Ten at centre back,
Tung Tae raced back to clear the danger. Consequently, Prite in goal was rarely troubled and always looked assured.
Just before half time, Soda converted a Binaldo cross from an impossible angle to make it 5-0 at the break. Soda deserved that goal for all his hard work
and had gone close, prior to that, with a header that went just wide.
At the break, Top replaced Soda and hordes of students from the host school turned up in large numbers to cheer on their classmates. The sound of the
crowd seemed to do the trick as Panyapatip finally managed to breach SISKY’s back line to make it 5-1.
A triple substitution immediately put the tiring Siskyamites back on the front foot, as Sainam replaced Prite in goal, Puth came on for Otto and Top made
way for Pin, who hit the side net shortly afterwards.
The net was rippling again in no time, as Binaldo smashed home his hat-trick from the penalty spot to make it 6-1 to SISKY.
Despite the convincing victory, there can be no room for complacency with the return leg taking place next week. Nevertheless, the boys should take a
bow, being the Biblical Davids in the face of Panyapatip's Goliaths on away territory. One more performance like that could see the Siskyamites crowned
the unofficial princes of the Khao Yai jungle.
Mr Joe.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 12: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ (SISKY) และทีมโรงเรียนปัญญาประทีป

Friday, 18th August

เมื่อนักกีฬาจาก SISKY ลงสนามพบกับทีมโรงเรียนปัญญาประทีปในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ก็ดูราวกับกองทัพใหญ่รอ
เผชิญหน้ากับทัพทหารกล้า ซึ่งผู้เล่นจากทีมปัญญาประทีปค่อนข้างตัวสูงใหญ่เมื่อเทียบกับผู้เล่นตัวจิ๋วแต่แจ๋วส่วนใหญ่จากทีม
SISKY ซึ่งก็ยังมี Otto เคียงข้างกับเพื่อนร่วมทีมอยู่
เราคงจะจินตนาการออกว่าถ้ามีเมสซี่และโรนัลโด้อยู่ในทีมไหน ทีมนั้นก็เอาชนะใครๆ ได้ไม่ยาก และแน่นอนว่า Flint ก็คือเมสซี่
ตัวน้อยของทีม SISKY ที่เปิดแต้มแรกให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วด้วยการทาชิ่งกับ Bin ซึ่งถือเป็นการข่มขวัญคู่แข่งไม่น้อยเลย
ทีเดียว
จากนั้น Bin ก็ฝ่า 3 กองหลังทาประตูเพิ่มเป็น 2-0 โดยการให้บอลจาก Soda ซึ่งเป็นผู้เล่นที่วิ่งชิงบอลได้ทั่วสนาม
ทีม SISKY ยังทาประตูเพิ่มจากการสกัดหน้าประตูของ Otto ทาให้ Flint กับ Bin มีโอกาสโต้กลับอย่างรวดเร็วจนสามารถทา
ประตูที่ 3 และ 4 ให้ทีมได้ในไม่กี่นาทีต่อมา
ในช่วงท้ายของครึ่งแรก ทีมปัญญาประทีปมีโอกาสทาประตูจากการหลบผ่าน Ten ในตาแหน่งกองกลางได้ ซึ่ง Tung Tae ผู้เล่น
กองหลังก็พยายามเข้าสกัด และ Prite ผู้รักษาประตูก็ยังสามารถเซฟประตูไว้ได้อย่างหวุดหวิด
ในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรก Soda และ Bin ก็สามารถทาประตูที่ 5 ให้ทีมได้สาเร็จ ซึ่ง Soda ทาได้อย่างยอดเยี่ยมสาหรับ
ประตูนี้
ในช่วงพักครึ่งเกม Top เปลี่ยนตัวกับ Soda ลงสนาม ในขณะกันนักเรียนของโรงเรียนปัญญาประทีปทยอยรวมกลุ่มเขียร์ทีมเจ้า
บ้าน และด้วยแรงเชียร์นั้นทาให้ทีมปัญญาประทีมสามารถทาประตูตีไข่แตกได้สาเร็จ
ทีม SISKY เปลี่ยนผู้เล่น 3 ตาแหน่ง ได้แก่ Sainam เป็นผู้รักษาประตูแทน Prite ส่วน Puth เปลี่ยนกับ Otto และ Top เปลี่ยนกับ Pin ซึ่งได้โอกาสทาประตูในไม่กี่นาทีต่อมา
จากนั้น Bin ก็ทาประตูที่ 3 ของตนเองจากการยิงลูกโทษและจบเกมที่ 6-1
หลังจากคว้าชัยชนะนอกบ้านได้สาเร็จ นักกีฬาก็ยังต้องฟิตซ้อมร่างกายสาหรับการแข่งขันในรอบต่อไปในสัปดาห์หน้า
ทีมนักกีฬาฟุตบอล SISKY เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
คุณครูโจ

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Year 7 – Year 10 End of Term Examinations
Year 7 Examination Timetable

Morning

Monday 3 Dec

Tuesday 4 Dec

Wednesday 5 Dec

Thursday 6 Dec

Friday 7 Dec

History

ICT

Mathematics

English

Chinese

Mid-morning
Afternoon

Art
Science

Drama

Geography

Thai

Year 8 Examination Timetable

Morning
Afternoon

Monday 3 Dec

Tuesday 4 Dec

Wednesday 5 Dec

Thursday 6 Dec

Friday 7 Dec

History

English

Mathematics

ICT

Chinese

Art

Science

Geography

Thai

Year 9 Examination Timetable
Monday 3 Dec

Tuesday 4 Dec

Wednesday 5 Dec

Thursday 6 Dec

Morning

History

English

Mathematics

Chinese

Afternoon

Science

Art

Geography

Thai

Friday 7 Dec
ICT

Year 10 Examination Timetable
Monday 3 Dec
Morning

Afternoon

Tuesday 4 Dec

Wednesday 5 Dec

Thursday 6 Dec

Friday 7 Dec

English Literature
or English as a
Second Language
listening

Art or
Business Studies

ICT theory

Geography or
Biology

Physics

Mathematics

1st and 2nd
Language English

Chemistry or
Chinese

Thai

ICT Practical

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
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Friday,
ตารางสอบส
าหรับ18th
นักเรียน August
Year 7 – Year 10
ตารางสอบสาหรับนักเรียน Year 7

ภาคเช้า

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

ประวัติศาสตร์

ICT

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)
ภาคบ่าย

Art
วิทยาศาสตร์

การแสดง

ภูมิศาสตร์

ภาษาไทย

ตารางสอบสาหรับนักเรียน Year 8
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

ภาคเช้า

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ICT

ภาษาจีน

ภาคบ่าย

ศิลปะ

วิทยาศาสตร์

ภูมิศาสตร์

ภาษาไทย

ตารางสอบสาหรับนักเรียน Year 9
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

ภาคเช้า

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาจีน

ICT

ภาคบ่าย

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

ภูมิศาสตร์

ภาษาไทย

ตารางสอบสาหรับนักเรียน Year 10
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

ภาคเช้า

ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี)
หรือ ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาที่สอง (การฟัง)

ศิลปะ หรือ ธุรกิจศึกษา

ICT ภาคทฤษฎี

ภูมิศาสตร์ หรือชีววิทยา

ฟิสิกส์

ภาคบ่าย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาแรก
หรือภาษาที่สอง

เคมี หรือภาษาจีน

ภาษาไทย

ICT ภาคปฏิบัติ

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Year 11 Mock Examination Timetable
Monday 26 Nov

Tuesday 27 Nov

Weds 28 Nov
Biology Paper 2
(45 minutes)

Morning

Thurs 29 Nov

Fri 30 Nov

Physics Paper 6
(1 hour)

Thai Paper 1
(2 hours)

Chemistry Paper 2
(45 minutes)

Physics Paper 2
(45 minutes)

Late morning

Afternoon

Monday 3 Dec

Tuesday 4 Dec

Weds 5 Dec

Thurs 6 Dec

Fri 7 Dec

Morning

Biology P4 (1¼hr)

English Literature
(1¼ Hr)

ICT theory (1 hr)
Geog (1½ Hr)

Business Studies
(1½ Hr)

Mathematics
(1½ Hr)

Late Morning

Business Studies
(1½ Hr)

Chemistry P4
(1¼ Hr)

English Literature
(1½ Hr)

Biology P6 (1 Hr)

Afternoon

Mathematics
(2 ½ Hr)

English Language
(2 Hr)

Chemistry P6
(1 Hr)

ICT practical
(2 ½ Hr)

Physics P4
(1¼Hr)

Thai paper 2
(2 Hr)

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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Friday,าหรั18th
ตารางสอบส
บนักเรียน August
Year 11
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน

ภาคเช้า

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 29
พฤศจิกายน

วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน

ชีววิทยา ข้อเขียน 2
(45 นาที)

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 6
(1 ชั่วโมง)

ภาษาไทย ข้อเขียน 1
(2 ชั่วโมง)

เคมี ข้อเขียน 2
(45 นาที)

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 2
(45 นาที)

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)

ภาคบ่าย

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม
ภาคเช้า

ชีววิทยา ข้อเขียน 4
(1 ชั่วโมง 15 นาที)

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี)
(1 ชั่วโมง 15 นาที)

ICT ภาคทฤษฎี
(1 ชั่วโมง)
ภูมิศาสตร์
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

ธุรกิจศึกษา
(1 ชั่วโมง 15 นาที)

คณิตศาสตร์
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)

ธุรกิจศึกษา
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

เคมี ข้อเขียน 4
(1 ชั่วโมง 15 นาที)

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 4
(1 ชั่วโมง 15 นาที)

ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี)
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

ชีววิทยา ข้อเขียน 6
(1 ชั่วโมง)

ภาคบ่าย

คณิตศาสตร์
(2 ชั่วโมง 30 นาที)

ภาษาอังกฤษ
(2 ชั่วโมง)

ภาษาไทย ข้อเขียน 2
(2 ชั่วโมง)

เคมี ช้อเขียน 6
(1 ชั่วโมง)

ICT ภาคปฏิบัติ
(2 ชั่วโมง 30 นาที)

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

