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Music Assembly
On Thursday 28 November the annual Music Assembly took place in the Study Hall. There were 22 different
performances from students in Year 1 through to the secondary school. There was a huge range of performances
from individual instrument recitals, Thai music ensembles, class performances, singing, dancing and even two rock
bands—one each from primary and secondary. The Music Assembly really did show what a talented set of
students St. Stephen’s has. We would particularly like to thank the many parents who came to support the
performances. So many parents came that we used all of our normal Study Hall chairs and had to find extra chairs
for our guests. Thank you for the amazing support. There are pictures of the Music Assembly on the second page
of this bulletin.
Primary and Secondary Productions
The Music Assembly was the first of three student performances toward the end of this term. The secondary
performance of A Christmas Carol will take place at 15:30 in the Gym on Tuesday 10 December. Whilst Year 7 will
be performing we hope that parents will be able to support this as well as the Music Assembly—all parents are
invited. The primary Christmas Production is on Thursday 12 Assembly at 14:00. Again we hope that parents from
every year group can support this.

Monday 2nd – Saturday 7th December
Monday 2nd December
Secondary examination week
Year 11 Mock Examinations

Tuesday 3rd December
Secondary examination week
Year 11 Mock Examinations

Wednesday 4th December
Secondary examination week
Primary News
This week Year 1 and Year 2 received a letter from the Year 11 Mock Examinations
Y5 Trip to Bonanza Zoo
Giant in Jack and the Beanstalk - and they have written
their first letter in response. They have also spent time
Thursday 5th December
acting out the story, and it was filmed for them so we Secondary examination week
that they could see how well they performed. All this Year 11 Mock Examinations
has been excellent practice for the Music Assembly, and
Friday 6th December
the End of Term Assembly in a couple of weeks time. In Secondary examination week
IPC, Year 3 students have explored where in the world Year 11 Mock Examinations
cacao trees grow and within which type of habitat. They Y1/2 Trip to Bonanza Zoo
have studied how the cocoa bean is harvested and the Vex IQ Robotics Scrimmage in Bangkok
process of manufacturing chocolate from it. In between
Saturday 7th December
lessons consolidating their times tables facts in Boarding trip— Big C Pak Chong Cinema
mathematics and writing play scripts in English, the Year
4s have squeezed in time to rehearse with the Year 3s
for the upcoming Christmas assembly. A highlight of this week was the first class trip to
Bangkok's Kidzania as part of their IPC unit on 'Young Entrepreneurs'. The children represented the
school wonderfully so well done to
them! Year 5 have been learning all
about factors and multiples. They have been using factor bugs to carefully find all the factors of a
given number. They have also been focussing on learning multiples by counting up in multiples of
a given number and back down again. This week Year 6 have moved onto a new English topic
focussing on recounts of extreme weather events and are finding out just how awesome Mother
Nature can be. They have been practising their lines for the Christmas production, thinking about
costumes and figuring out how we can get/ make props. We are all hoping that lots of friends
and family will be able to come and see the show.

Big Mountain
The Big Mountain event is happening on the weekend of Saturday 7 December. Access to school
Secondary students need to remember to bring
on Friday 6 December and Monday 9 December will be via the main school gate rather than the
all of the equipment required for their
Ocean entrance.
examinations.
Can you be an inspiration to our
students?
There will be no ASA during the final week of
On Friday 8 November, one of our
term.
parents, Dr Somyot came into the Year 5
class as a special guest speaker. He gave
Please put the dates for the Year 7 and primary
them a fascinating talk on his
productions on Tuesday and Thursday at the end
experience as a general surgeon and
of term into your diaries. We would love to see
answered many questions that they had
you to see the students perform.
about how the human body works. Year 5
learned many new things, including the
colour of the brain, the importance of
road safety, the benefits of healthy
eating, and how the heart works. Thank you very much to Dr Somyot for volunteering his time for us. If you
or other parents are able to speak to our students about your career we would love to hear from you…
Sixth Form Preparations
Year 10 and Year 11 will be taking part in a Sixth Form Taster Day on Monday 9 December to experience what it will be like to learn in the sixth form at St.
Stephen’s International School Khao Yai. They will be able to take part in a range of A Level lessons such as business studies, chemistry, design technology, English
literature, mathematics and psychology. On Friday 13 December at 13:00 there is a presentation to parents of Year 10 and Year 11 about the sixth form, which
will be followed by a Sixth Form Options Fair. This has been arranged on the last Friday of the term so that all parents, including
parents of boarding students are able to attend. An updated Sixth Form Curriculum Handbook will also be available.
Dr Kevin Hylands

Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 14: วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
Music Assembly
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงเรียนฯ จัดการแสดงความสามารถด้านดนตรี Music Assembly ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall)
ทั้งสิ้น 22 การแสดง จากนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วยการแสดงทั้งประเภทเดี่ยวและรวมวง
ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล รวมไปถึงการร้องเพลง เต้น และร็อคแบนถึง 2 วง - ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนฯ มี
นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีจานวนมาก นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจเข้าชมการแสดงของบุตรหลานกัน
อย่างเนืองแน่น จนต้องเพิ่มเก้าอี้เสริมอีกหลายตัว นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนฯ จากท่านผู้ปกครองอย่างดีเยี่ ยม ทั้งนี้
ท่านสามารถชมภาพความประทับใจบางส่วนจากการแสดงได้ในหน้าถัดไป

Friday, 18th August

การแสดงจากนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา
การแสดง Music Assembly เป็นหนึ่งในสามของการแสดงในภาคเรียนนี้ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะทาการแสดงเรื่อง A Christmas
Carol ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม ณ โรงพลศึกษา ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป นักเรียน Year 7 คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถ
สละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียน เช่นเดียวกับการแสดง Music Assembly ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาจะทาการแสดง Christmas Production ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ดังนั้น ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน
เข้าร่วมชมการแสดงด้วย

วันจันทร์ที่ 2 - 7 ธันวาคม 2562
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม
การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
การสอบวัดความรู้สาหรับนักเรียน Year 11
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม
การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
การสอบวัดความรู้สาหรับนักเรียน Year 11
วันพุธที่ 4 ธันวาคม
การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
การสอบวัดความรู้สาหรับนักเรียน Year 11
Year 5 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม
การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
การสอบวัดความรู้สาหรับนักเรียน Year 11
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม
การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
การสอบวัดความรู้สาหรับนักเรียน Year 11
Year 1 และ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า
การแข่งขัน VEX IQ รอบคัดเลือก ณ กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา - ชมภาพยนตร์ ณ บิ๊กซี
ปากช่อง

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 ได้รับจดหมายจาก Giant ในเรื่อง
Jack and Beanstalk ดังนั้น นักเรียนจึงเขียนจดหมายตอบกลับ และ
นักเรียนยังได้แสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องที่อ่านและชมภาพยนตร์
เพื่อศึกษาการแสดงสาหรับการเตรียมตัวทาการแสดงในงาน Music
Assembly และ The End of Term Assembly ที่จะเกิดในอีกไม่กี่
สัปดาห์ข้างหน้านี้
ในวิชา IPC นักเรียน Year 3 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นคาเคาตามแหล่ง
ต่าง ๆ ในโลก และศึกษากรรมวิธีการเก็บเกี่ยวและแปรรูปคาเคาเพื่อ
นาไปผลิตเป็นช็อคโกแลต
ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน Year 4 สรุปตารางการคูณ ส่วนในวิชา
ภาษาอังกฤษ นักเรียนฝึกเขียนบทละคร และซ้อมการแสดงร่วมกับ
นักเรียน Year 3 ทั้งนี้ กิจกรรมสุดพิเศษในสัปดาห์นี้ คือ การเดินทางไป
ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกคิดส์ซาเนีย กรุงเทพมหานคร ประกอบการ
เรียนรู้เรื่อง ‘Young Entrepreneurs’ ในวิชา IPC นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ ได้อย่างดีเยี่ยม!
นักเรียน Year 5 เรียนเรื่องการแยกตัวประกอบและการคูณ นักเรียนใช้ Factor bugs หรือ วาดขาแมลงทีละคู่
เพื่อแยกตัวประกอบจากเลขน้อยไปมาก
และเรียนวิธีการเพิ่มและลดของตัวเลข
นักเรียน Year 6 เริ่มบทเรียนใหม่ในวิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับปรากฏการณ์สุดโต่งของสภาพภูมิอากาศและเรื่อง Mother
Nature และยังซ้อมการแสดง เตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉากสาหรับการแสดง Christmas Production ด้วย
นักเรียนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถเข้าร่วมชมการแสดงได้
เทศกาลดนตรี Big Mountain
ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้จะมีเทศกาลดนตรีเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนฯ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองสัญจรผ่าน
ประตูเข้า-ออกฝั่งโรงเรียนฯ ในระหว่างวันศุกร์ที่ 6 ถึงวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม นี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์และความ
ผู้สร้างแรงบันดาลให้แก่นักเรียน
พร้อมเพื่อการสอบปลายภาค
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ
ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สมยศ ในฐานะแขก
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน
รับเชิญพิเศษของนักเรียน Year 5 เข้าบรรยาย
ประสบการณ์ทางานในฐานะศัลยแพทย์ และตอบ
ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง
คาถามของนักเรียน เกี่ยวกับระบบการทางานของ
ร่วมรับชมการแสดงจากนักเรียน Year 7 ในวันอังคาร และการ
ร่างกายมนุษย์ นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
แสดงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในวันพฤหัสบดี
ยกตัวอย่างเช่น สีของสมอง หลักสาคัญของความ
ปลอดภัย คุณประโยชน์จากการกินสิ่งดี ๆ รวมถึงการ
ทางานของหัวใจด้วย โรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่าน
นายแพทย์สมยศ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์ และสาหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีจิตอาสา โรงเรียนฯ จะมีความยินดีรับการจากติดต่อจากท่านอย่างยิ่ง ....
การเตรียมความพร้อมในการเปิดระดับชั้น Sixth Form
นักเรียน Year 10 และ 11 จะเข้าร่วมกิจกรรม Sixth Form Taster Day ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม เพื่อทดลองการเรียนรู้ในระดับ sixth form ประกอบไปด้วย
วิชาธุรกิจศึกษา เคมี เทคโนโลยีการออกแบบ ภาษาอังกฤษและวรรณคดี คณิตศาสตร์ และจิตวิทยา นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 13.00 น. จะมีการ
บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน Year 10 และ 11 และงาน Sixth Form Options Fair โดยกิจกรรมครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนประจา มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายด้วย โรงเรียนฯ จะแจกคู่มือหลักสูตร sixth form ในวันดังกล่าวด้วย
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Final Week of Term
A letter has been sent home about the final week of term. There will be no after school activities in the final week of term because of the various special events
taking place. There is a Year 7 production of ‘A Christmas Carol’ on Tuesday 10 December and the primary Christmas Production on Thursday 12 December.
Students will enjoy a festive Christmas Dinner on Friday 13 December. School will finish at 14:20 on Friday 13 December and parents should ensure they pick up
students promptly please
Music Assembly
Photos from some of the 22 performances at the Music Assembly on Thursday 28 November can be seen below.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 14: วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน
โรงเรียนฯ จัดส่งเอกสารแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนถึงท่านผู้ปกครองแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอเรียนเน้นย้าว่าโรงเรียนฯ จะงดกิจกรรม
หลังเลิกเรียน (คลับ) เนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ การแสดงชุด ‘A Christmas Carol’ โดยนักเรียน Year 7 ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคมนี้ และการแสดง Christmas Production ในวันพฤหัสบดีที่
12 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคมนี้ นักเรียนจะได้รับประทานอาหารกลางวันชุด ‘Christmas Dinner จากนั้น โรงเรียนฯ จะปิดทาการในเวลา 14.20 น. ดังนั้น ขอความกรุณาท่าน
ผู้ปกครองรับบุตรหลานกลับบ้านในเวลาดังกล่าวด้วย

Friday, 18th August

Music Assembly
ภาพความประทับใจบางส่วนจากการแสดง Music Assembly เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

