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Music Assembly 
A wonderful musical recital was enjoyed by students, staff and parents on Thursday 29 November.  The 
audience were wowed with 18 separate performances over nearly one and a half hours covering  Thai 
music, classical music and popular music. Everyone was impressed with the talent and skills of the 
performers.  Well done to all the performers on their fantastic performances and the MCs too who did such 
a good job.  Thank you to Mr Aon, Ms Yui, Mr Bee and Mr Gee without which the event would not have 
been possible. 
 
Big Mountain Festival 
Please be aware that this festival is once again taking place on the Ocean site adjacent to the school and 
there is likely to be disruption from Friday 7th December until Monday 10th December.   
 

Hour of Code 
The Hour of Code takes place each year during Computer Science Education 
Week. The 2018 Computer Science Education Week will be December 3-9. 
St. Stephen's has organised an Hour of Code event with primary students 
during period 6 and 7 on Monday 3 December to Thursday 6 December. 
Years 1 to 4 will play an adventure game based on an original story. They 
guide Marco - the main character - through each level by giving him step-by-
step instructions in the form of the visual programming language used by 
the Hour of Code. They get introduced to sequencing commands, iteration 
and conditions without even noticing it. Year 5 and 6 will learn to program 
drones and a high tech sleigh with coding magic to capture presents and 
navigate down the mountain to return Christmas to Whoville.  

End of Term Arrangements 
We are fast approaching the end of term.  There is a lot going on between now and the end of term and 
students will be focussed on learning. The primary school will be completing their IPC units and Year 1, Year 
2, Year 3 and Year 5 have all got curriculum trips planned a part of their exit points before the  end  of term 
break.  Individual letters will be sent home for each of these.  Primary students are all involved in a primary 
production on Thursday 13 December, which all parents are invited to.  Primary classes will have class 
parties in the afternoon after the traditional Christmas dinner.  All students in the secondary school have their end of term examinations or in the case of 
Year 11, their mock examinations, which will finish in the penultimate week of this term. Examination papers will be quickly marked and all secondary 
students will go through their examinations before breaking up for the holiday, ensuring that if they need to complete any remedial work, they can do 
this over the Christmas holiday.  All secondary students have also got curriculum linked 
trips  in the final week.  Year 11 have a two day residential trip on Tuesday 11 December 
and Wednesday 12 December as well as a science based trip  to Korat Zoo on Friday 14 
December looking at adaptation.  Year 7 to Year 9 will be visiting Bounce in Bangkok on 
Tuesday 11 December as part of a joint science and English trip.  The last day of term is 
Friday 14 December. For year groups up to Year 10, parents may pick up their sons and 
daughters from 12.40 in the afternoon.  Alternatively, students may attend activities in 
school in the afternoon if they wish. 
 

Primary News 
In Nursery the children sang the silly soup song while recognising and identifying pictures 
which rhymes. This week in Year 1 and Year 2 the children have started learning about 
wedding traditions in different religions. They learnt some of the key features of a Hindu 
wedding and designed a Henna pattern. Year 3 have been learning about continents of the 

world and where cocoa trees 
grow. They used atlases to help 
them. For IPC, Year 4 have been 
putting the final touches to 
their non-chronological reports, 
and are excited to present their 
reports to their parents during 
the Exit Point event on the 11th 
of December.  Year 5 had a 
great opportunity to meet up 
with their sister Year 5 class from St. Stephen's Bangkok when they visited Khao Yai on 
Tuesday 27th November. To stay active and healthy, they  tackled the challenging jungle gym 
adventure course, and participated in several team building activities.  In mathematics, Year 5 
investigated factors and multiples by learning how to draw "factor bugs". If you've never seen 
a factor bug, they will be more than happy to draw one for you! This week Year 6 gained 
confidence dividing and turning remainders into decimals and fractions. After watching 

snippets of 'Planet Earth', they gained a greater understanding of the desert as a harsh but beautiful environment. In a free writing session, they 
described what it would be like riding a bactrian camel through the Gobi desert.   

 

Monday 3rd December 
Year 7 to Year 11 Examinations 
Primary Hour of Code Week starts 
 

Tuesday 4th December 
Year 7 to Year 11 Examinations 
 

Wednesday 5th December 
Year 7 to Year 11 Examinations 
 

Thursday 6th December 
Year 7 to Year 11 Examinations 
Year 5 IPC trip to Bonanza Zoo  
 

Friday 7th December 
Year 7 to Year 11 Examinations 
Year 3 IPC Trip to Chocolate Factory  
 

Saturday 8th December 
Boarding Activity: Thai Cooking 
 

 

Monday 3rd - Saturday 8th December 

 
 
 
Year 7 to Year 11 examinations will be taking 
place next week.  The timetable for these is 
attached to this bulletin. 
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การแสดงการ 
 
 
การแสดงดนตรี 
นักเรียน คุณครูและผู้ปกครองได้รับชมการแสดงดนตรีในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การแสดงทั้ง 18 ชุดประกอบด้วยดนตรี
ไทย ดนตรีคลาสสิคและดนตรีสมัยนิยม ใช้เวลาท าการแสดง 1 ชั่วโมง 30 นาที ผู้ชมต่างรู้สึกประทับใจทักษะและความสามารถทางดนตรีของผู้
แสดงทุกคน รวมถึงนักเรียนผู้ท าหน้าที่พิธีกรด้วย ขอขอบคุณคุณครูประธาน นักดนตรี (ครูอ้น) คุณครูกรพินธุ์ มานะสาคร (ครูยุ้ย) คุณครูสราวฒุิ  
ภานุวัฒน์ (ครูบี) และคุณครูวสันต์พรรษ์  อิศรภักดี (ครูกี้) ผู้ฝึกสอนและก ากับการแสดง ณ โอกาสนี้ 
 
เทศกาลดนตรี Big Mountain 
เทศกาลดนตรี Big Mountain จะมีข้ึน ณ บริเวณโรงแรมดิโอเชี่ยนซึ่งต้ังอยู่ติดกับโรงเรียนฯ ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรใน
ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 ถึงวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคมนี้ 
 

 
Hour of Code 
วันที่ 3 - 9 ธันวาคม เป็นสัปดาห์การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2018 ซึ่งโรงเรียนฯ จะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในคาบเรียนที่ 6 –7 ตลอดสัปดาห์ดังกล่าว 
นักเรียน Year 1-4 จะเล่นเกมผจญภัยซึ่งใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ (visual Programming language) ใน
การออกค าสั่งให้ตัวละครเกมเล่นผ่านด่านทีละข้ัน นักเรียนจะได้เรียนรู้ค าสั่งการเรียงล าดับก่อนหลัง 
และเง่ือนไขในการเรียกค าสั่งข้ึนมาใช้ซ้ า ส่วนนักเรียน Year 5-6 จะเรียนรู้โปรแกรมบังคับโดรนและ
เล่นเกม high tech sleigh โดยใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ในการน าของขวัญคริสต์มาสลงมาจากภูเขากลับไป
ส่งที่เมือง Whoville 
 

กิจกรรมในช่วงท้ายของภาคเรียนนี้ 

โรงเรียนฯ เปิดท าการเรียนการสอนจนใกล้จะสิ้นภาคเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม นักเรียนทุกคนยังคงต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียนจนกว่าจะปิดภาคเรียน 

ทั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะเรียนจบบทเรียน  โดยนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นเยียร์ 1 ถึง 5 จะได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาก่อนปิดภาค

เรียน ซึ่งโรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นรายระดับชั้นต่อไป นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมชม

การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม จากนั้นนักเรียนจะร่วมงานเลี้ยงในภาคบ่ายหลังจากรับประทาน

อาหารตามธรรมเนียมเทศกาลคริสต์มาส 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีการสอบปลายภาค โดยเฉพาะนักเรียน Year 11 จะสอบวัดความรู้ก่อนสอบจบหลักสูตร ซึ่งการสอบจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน และคุณครูจะตรวจข้อสอบ

ก่อนปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนอาจได้รับมอบหมายให้ท าการบ้านในช่วงปิดภาคเรียนด้วย นอกจากนี้ 

นักเรียนจะได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน  โดย 

Year 11 จะเข้าค่ายพักแรมในวันอังคารที่ 11 ถึงวันพุธที่ 12 ธันวาคม และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช ในวัน

ศุกร์ที่ 14 ธันวาคมด้วย ส่วนนักเรียน Year 7-9 จะเดินทางไปทัศนศึกษาประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ  ณ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคมนี้ 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม เป็นวันท าการวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง Year 10 

สามารถรับบุตรหลานกลับบ้านได้ต้ังแต่เวลา 12.40 น. เป็นต้นไป หรือนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนฯ ใน

ภาคบ่ายได้ตามต้องการ 

 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Nursery ร้องเพลง silly soup และจับคู่ภาพกับเนื้อเพลง  

นักเรียน Year 1-2 เรียนรู้เรื่องประเพณี
การแต่งงานตามหลักศาสนาต่างๆ เช่น ใน
ศาสนาฮินดู และได้ทดลองออกแบบ
ลวดลายเฮนน่า 
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องทวีปต่างๆของ
โลก และแหล่งปลูกต้นโกโก้ โดยใช้สมุด
แผนที่  
นักเรียน Year 4 สรุปบทท้ายของงานเขียน
ของตนเอง ซึ่งจะน าเสนอใน Exit point ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม นี้ 
ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา Year 5 มีโอกาสร่วมกิจกรรมผจญภัยและการสร้างทีมงานกับนักเรียนในระดับชั้น
เดียวกันจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องจ านวนนับและการคูณ
ด้วย “factor bugs” หากท่านยังไม่เคยเห็นว่าตัว factor bug มีลักษณะอย่างไร ท่านก็สามารถวาดมันข้ึนมาเองได้! 
Year 6 เรียนการหารและการปัดเศษทศนิยม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เข้าใจธรรมชาติและความสวยงามของทะเลทราย จาก
การดูวีดีโอ ‘Planet Earth’ และยังได้เขียนบทความบรรยายการข่ีอูฐในทะเลทรายโกบีด้วย 

 

วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม 
Year 7– 11 สอบปลายภาค 
เริ่มสัปดาห์การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 
Year 7– 11 สอบปลายภาค 

วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 
Year 7– 11 สอบปลายภาค 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม 
Year 7– 11 สอบปลายภาค 
Year 5 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า 

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 
Year 7– 11 สอบปลายภาค 
Year 3 ทัศนศึกษา ณ ร้านช็อคโกแลต แฟคทอรี่ 

วันเสาร์ท่ี 8 ธันวาคม 
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: ท าอาหารไทย 

วันจันทร์ที่ 3 - วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 

 
 
 

 

Year 7 to Year 11 เตรียมสอบปลายภาค/สอบวัดความรู้ 

ตารางสอบตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้ 

 
 

 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์
ครูใหญ่ 
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Music Assembly Photographs 
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ภาพการแสดงดนตรีเมื่อวันพฤหัสบดีที ่29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์
ครูใหญ่ 
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Year 7 – Year 10 End of Term Examinations 

Year 7 Examination Timetable 

 

 

Year 8 Examination Timetable 

 

 

Year 9 Examination Timetable 

 

 

Year 10 Examination Timetable 

 

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning History ICT Mathematics English Chinese 

Mid-morning     Art     

Afternoon Science Drama Geography Thai   

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning History English Mathematics ICT Chinese 

Afternoon Art Science Geography Thai   

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning History English Mathematics Chinese ICT  

Afternoon Science Art Geography Thai   
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  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning 

English Literature 

or English as a 

Second Language 

listening 

Art or 

Business Studies 
ICT theory  

Geography or 

Biology 
Physics 

Afternoon Mathematics 
1st and 2nd 

Language English 

Chemistry or 

Chinese 
Thai ICT Practical  
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ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 7 – Year 10  

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 7  

 

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 8

 

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 9

 

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 10 

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า ประวัติศาสตร์ ICT คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)     Art     

ภาคบ่าย วิทยาศาสตร์ การแสดง ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย   

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ICT ภาษาจีน 

ภาคบ่าย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย   

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ICT 

ภาคบ่าย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย   

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 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  
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ดร.เควิน ไฮแลนส์ 
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Year 11 Mock Examination Timetable 

 

 

 

 

 

 

  Monday 26 Nov Tuesday 27 Nov Weds 28 Nov Thurs 29 Nov Fri 30 Nov 

Morning     
Biology Paper 2 

(45 minutes) 

Physics Paper 6 

(1 hour) 

Thai Paper 1 

(2 hours) 

Late morning           

Afternoon       
Chemistry Paper 2 

(45 minutes) 

Physics Paper 2 

(45 minutes) 

  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) 

Physics P4 

(1¼Hr) 

  

English Literature 

 (1½ Hr) 

Biology P6 (1 Hr) 

  

Afternoon 
Mathematics 

(2 ½ Hr) 

English Language 

(2 Hr) 

Thai paper 2 

(2 Hr) 

Chemistry P6 

(1 Hr) 

ICT practical 

(2 ½ Hr) 
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    ตารางสอบส าหรับนักเรียน Year 11 

 

 

 

 

 

 

  
วันจันทร์ท่ี 26 พฤศจิกายน วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 

วันพฤหัสบดีท่ี 29

พฤศจิกายน 
วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน 

ภาคเช้า     
ชีววิทยา ข้อเขียน 2   

(45 นาที)  

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 6 

(1 ชั่วโมง) 

ภาษาไทย ข้อเขียน 1  

(2 ชั่วโมง) 

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)           

ภาคบ่าย       
เคมี ขอ้เขียน 2  

(45 นาที) 

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 2  

(45 นาที)  

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า 

ชีววิทยา ข้อเขียน 4  

(1 ชั่วโมง 15 นาที) 

 

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) 
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