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Remembrance  Ceremony 
Our annual Remembrance Service 

took place at Flag on Monday 11 

November.  Students have been 

considering across the school in 

lessons, Flag and assembly why we 

hold a Remembrance Day.  All staff 

and students attended the 

Remembrance Service.  Bin and 

Flint from Year 7 and Pim from Year 

6 read some of their own writing 

about war whilst Natalia from Year 

8 recounted a story by a dancer in Leeds in the UK, that showed that war can affect civilians at home too.  Dr Kevin 

read two war poems  Mr Bee played the last post before everybody marked their respect through two minutes of 

silence.  During the last post poppies fell from the building with messages from the students—these are now up 

on the noticeboard at the front of school if you would like to look at them. 

 

Primary News 
This week's IPC for Year 1 and Year 2 has been focusing on different habitats. They have learned lots of facts about 
grasslands, deserts and oceans and, once again, produced some incredible artwork to support their 
learning.   School Council met, and discussions have been had in class as to the best way to make our school even 
healthier. Year 3 students have continued to explore the historical origins of chocolate, comparing the similarities 
and differences of the Ancient Aztec and Mayan civilisations. Year 4 explored masses in mathematics, having fun 
using scales to estimate, compare and measure the weight of objects in the classroom. In English they enjoyed 
acting out play scripts, focusing on expression and stage directions. As for IPC, they investigated the evolution of 
money and created a timeline that stretches back thousands of years! On Thursday, the children game dressed up 
in their wonderful traditional costumes to celebrate Loy Krathong.  Year 5 learned proper techniques to wash their 
hands and then designed a fair test experiment to see if proper handwashing really works to clean our hands. 
They also examined the unique abilities of humans when compared with animals, and then investigated the organ 
behind it all - the brain! Year 6 have been learning all about maps, coordinates and compass points in IPC. They have learnt how to navigate around a map and 
they walked around the school using compasses to guide them.   In English, they have been enjoying reading and listening to Goodnight Mister Tom by Michelle 
Magorian. They have then been analysing the character and setting descriptions of this brilliant 
descriptive author.  

 
Loy Kratong 
Students and staff dressed up brilliantly in traditional Thai costumes for Loy Kratong.  The 
afternoon was marked by making kratongs and floating them on our homemade canal!  Everyone 
enjoyed the student performances and traditional Thai food too!  
 
Education Development Trust 
This week from Monday 11 November to Wednesday 13 November, we have hosted a visit from 
the Educational Development Trust (EDT) who have been reviewing the school as part of our 
reaccreditation process.  It has been a pleasure to show our visitors all of the great things 
happening in the school.  We expect to hear back from EDT around December or January. 
 
School Fair 
The annual St. Stephen’s School Fair will be taking place on Saturday 16 November at the 
Bangkok campus.  This raises money every year to support charities.  This year the two main 
charities being supported are Operation Smile and Paws.  Our Dorm students will be supporting 
the fund raising efforts by performing at the fair alongside their peers from Bangkok and will also 
have their own game booths.  The School Fair starts at 15:00   and all parents and students from 
Khao Yai are very welcome to attend.  Thank you to all those who have purchased raffle tickets 
from the finance office.  
 

 
Pak Chong School Sports Invitational Competition 
Over forty of our students will be involved in this competition between Friday 15 November and Wednesday 20 November.  They will be taking part in a variety of 
sports competitions including futsal, basketball and volleyball.  Thank you to parents for supporting the competitions and hope that you will be able to attend at 
some of the fixtures.   Good luck to all those taking part. 

Monday 18th November 
Basketball fixtures at Ruangsriwiaya School Y8-Y11 
Volleyball fixtures at Technology Panitchagarn  
 

Tuesday 19th November 
Basketball fixtures at Ruangsriwiaya School Y5-Y7 

 
Wednesday 20th November 

 
 

Thursday 21st November 
HCE: Whole School Cross Country 
 

Friday 22nd November 
 

Saturday 23rd November 
Boarding trip— Hobbit House 
 
 

 
 
 
 

Monday 18th – Saturday 23rd November 

 
 
 

 

All are invited to join the St. Stephen’s 
School Fair, which will start at 15:00 on 
Saturday 16 November. 
 
Year 11 practice examinations and 
secondary end of term examinations are on 
the week beginning of Monday 2nd 
December.  
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Remembrance Ceremony  
ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน โรงเรียนฯ จัด
พิธีร าลึกถึงทหารและผู้กล้าซึ่งเสียชีวิตใน
สงคราม  ณ ลานหน้าเสาธง ซึ่งนักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ Remembrance Day ทั้งใน
ชั้นเรียนและกิจกรรม Assembly แล้ว 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมพิธีร าลึก 
โดยน้อง Bin และน้อง Flint เป็นตัวแทน
นักเรียน Year 7 และน้อง Pim เป็นตัวแทน
นักเรียน Year 6 อ่านค าร าลึก  
จากนั้น น้อง Natalia ตัวแทนนักเรียน    
Year 8 อ่านบันทึกของนักเต้นคนหนึ่ง ซึ่งอยู่
ในบ้านของตนเองในเมือง Leeds ประเทศ

อังกฤษ ซึ่งบันทึกดังกล่าวได้สะท้อนผลกระทบของสงครามต่อการด ารงชีวิตของพลเมืองช่วงเวลานั้น  
จากนี้ ดร.เควิน เป็นตัวแทนอ่านบทกลอน และคุณครูบีบรรเลงเพลงร าลึกในระหว่างการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 2 นาที  
ในล าดับสุดท้ายของพิธีร าลึก ดอกป๊อบปี้ที่มีค าร าลึกของนักเรียนถูกโปรยลงมาจากยอดอาคาร ซึ่งถูกน าไปจัดแสดงไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าอาคารเรียน 
 
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้ความแตกต่างของสรรพสิ่งบนโลก นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผืนแผ่นดิน ทะเลทราย มหาสมุทร 
และน าแนวคิดไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วย นอกจากนี้ สภานักเรียนยังได้พบกับนักเรียน Year 1 และ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การช่วยพัฒนาสุขอนามัยในโรงเรียนฯ  
นักเรียน Year 3 ยังคงศึกษาเรื่องช็อคโกแลตและเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างอารายธรรม Aztec และ Mayan  
นักเรียน Year 4 สนุกกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ การใช้ตราชั่ง เพื่อหาน้ าหนักของสิ่งของต่างๆ ในห้องเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนกับ
การสวมบทบาทสมมติเพื่อการแสดงละครเวที สว่นในวิชา IPC นักเรียนค้นคว้าพัฒนาการของระบบการเงินและสร้างไทม์ไลน์ หรือเส้นเวลา
ย้อนหลังไปนับพันปี!  ในวันพฤหัสบดีนักเรียนสนุกกับการแต่งกายตามประเพณีไทย เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง  
นักเรียน Year 5 เรียนรู้วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง และออกแบบวิธีการทดสอบว่าการล้างมือช่วยในเรื่องความสะอาดมากน้อยอย่างไรบ้าง 
นอกจากนี้ นักเรียนยังช่วยกันวิเคราะห์ความสามารถพิเศษของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ และส ารวจอวัยวะส าคัญ นั่นก็คือ สมอง! 
นักเรียน Year 6 เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่และเข็มทิศ ในวิชา IPC และทดลองใช้เข็มทิศน าทางไปยังสถานที่ต่างๆ รอบโรงเรียนฯ  
ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสนุกกับการอ่านเรื่อง Goodnight Mister Tom โดย Michelle Magorian นอกจากนี้ 
นักเรียนยังได้วิเคราะห์ตัวละครและเหตุการณ์ของเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
กิจกรรมลอยกระทง 
นักเรียนและบุคลากรแต่งกายตามประเพณีไทย ประดิษฐ์กระทง และลอยกระทงร่วมกัน  
นอกจากนี้ ทุกคนยังได้รับชมการแสดงและอิ่มอร่อยกับขนมไทยด้วย 
 
Education Development Trust  
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ผู้แทนจากองค์กร Education Development Trust  หรือ EDT 
เข้าตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ โรงเรียนฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้น าเสนอสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
โรงเรียนฯ โดยองค์กร EDT จะแจ้งให้ทราบผลการประเมินในช่วงเดือนธันวาคมหรือมกราคมนี้ 
 
กิจกรรม School Fair 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จะจัดงานประจ าปี ณ โรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เพื่อระดม
ทุนส าหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ส าหรับปีนี้ โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน 2 โครงการ ได้แก่ 
Operation Smile และ Paws ทั้งนี้ นักเรียนประจ าจะเข้าร่วมกิจกรรมและท าการแสดงร่วมกับนักเรียนสาขากรุงเทพ 
รวมถึงการออกบูธเกมชิงรางวัลด้วย  
งาน School Fair จะเริ่มข้ึนในเวลา 15.00 น. โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและ
เวลาดังกล่าว  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจับสลากชิงรางวัลด้วย 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน 
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน นี้ โรงเรียนฯ จะส่งตัวแทนนักกีฬาประมาณ 40 คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่
ให้การสนับสนุนและขอเรียนเชิญท่านเข้าชมการแข่งขันและให้ก าลังใจนักกีฬา ณ สนามแข่งขัน ตามรายละเอียดที่โรงเรียนฯ จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความส าเร็จในการแข่งขันด้วย 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 

การแข่งขันบาสเกตบอล ณ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา Year 8-11 

การแข่งขันวอลเลย์บอล ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพานิชยการ 
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 

การแข่งขันบาสเกตบอล ณ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา Year 5-7 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 

กิจกรรมประจ าบ้าน: Whole School Cross Country 

วันศกุร์ที่ 15 พฤศจิกายน 
 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า - ทัศนศึกษา ณ บ้านฮอบบิท 

วันจันทร์ท่ี 18 - วันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 

 
 
 
 
 

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในงาน School Fair ซึ่งจัดข้ึน ณ 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ ในวันเสาร์ท่ี 16 
พฤศจิกายน ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
 
การสอบวัดความรู้ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน Year 11  
และการสอบปลายภาค ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จะเริ่ม
ข้ึนในวันจันทร์ท่ี 2 ธันวาคม น้ี 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่12: วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


