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End of Term Examinations
The examinations for Year 7 to Year 11 have gone very smoothly this week. Some subjects have already
provided feedback. Students will be receiving the feedback from their remaining subjects over the next
week so that they know the areas that they need to improve upon. The results of these examinations will
be formally reported as part of the next report, which will be issued in February.
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.

Monday 10th - Friday 14th December

Monday 10th December

Hour of Code
Year 1 / Year 2 IPC Trip: Jim Thompson’s Farm
This week Primary students have learnt how to code and conduct basic
Tuesday 11th December
instructions by playing Run Macro and Grinch Games. They’ve become self
aware that they need to carefully read the instructions before coding. Finally, Year 10 / Year 11 Residential to Thep Sa Thit
they did splendidly in creating their own games! Good work! Year 7 - Year 9 Trip to Bounce in Bangkok
Year 4 IPC Exit Point: 14:15
The students felt very happy and were so proud of themselves when they Year 5 IPC Exit Point: 14:15
passed all the Grinch Levels. They enjoyed it a lot when they did coding with
their friends. It is an awesome challenge for them to try and spot and solve the
Wednesday 12th December
errors again and again! Year 7 and Year 8 will have their turn next week….
Year 10 / Year 11 Residential to Thep Sa Thit
Thursday 13th December
Primary Christmas Production: 09:00
Friday 14th December
Year 11 Trip to Korat Zoo
End of Term

After School Activities
These will run as usual on Monday 10 December until Wednesday 12 December. There will be no after school activities on Thursday 13 December.
Students will be notified of their after school activities for Term 2 by the end of term and these will start on Tuesday 8 January 2019.
Key Stage 3 Trip to Bounce in Bangkok
All students in Year 7 to Year 9 are taking part in a cross-curricular trip between the science
and English departments on Tuesday 11 December to Bounce in Bangkok. As well as
considering links to the physics and biology curriculum, students will be using the
experience to develop their English skills. Students will leave at 07:30 and return by 17:30.
Key Stage 4 Residential Trip
Not to be left out, Year 10 and Year 11 are having their own cross curricular trip between
science and geography. They are visiting Thep Sa Thit where they will be conducting field
studies linked to the science and geography curriculum. The development of practical skills
is an important aspect of both subjects and learning in an outdoor environment is very
helpful to the students.
Year 11 Biology Trip
Year 11 are finishing their year with a biological flourish as they visit Korat Zoo. The visit is
supporting their study of how animals adaptation enable them to survive in their
environments.

The last day of term is Friday 14 December.
Students may be picked up from 12:40 if parents
wish. Students must be picked up by 15:05 on
Friday 14 December.

Primary Christmas Production
All students in the primary school are involved in the Christmas Production on Thursday 13
December. All parents are invited to attend the show, which starts at 09:00 in C4.
Refreshments will be available beforehand.
Last Day of Term Arrangements
The last day of term is Friday 14 December. Students may choose to dress in a Christmas theme for the day, for example a Christmas hat, Christmas
jumper or even dressed as a Christmas tree! The 50 baht contribution for doing this will go to a charity of the School Council’s choosing. 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.
Start of Term
The new term for students will start on Tuesday 8 January 2019. Boarders may arrive at school from 11:00 on Monday 7 January 2019.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 15: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
การสอบปลายภาค
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณครูตรวจข้อสอบบางรายวิชาและแจ้งผลให้นักเรียนทราบแล้ว ส่วนใน
บางรายวิชานักเรียนจะได้รับผลสอบในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทราบว่านักเรียนควรปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเองในด้าน
ใดบ้าง โรงเรียนฯ จะจัดส่งผลการเรียนอย่างเป็นทางการถึงท่านในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Friday, 18th August

เทศกาลดนตรี Big Mountain
เทศกาลดนตรี Big Mountain จะมีขึ้น ณ บริเวณโรงแรมดิโอเชี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนฯ ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรใน
ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 ถึงวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคมนี้
Hour of Code
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้เรื่องโค้ดคอมพิวเตอร์ และการใช้คาสั่งพื้นฐานเพื่อเล่มเกม Run
Macro and Grinch ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ว่าจะต้องตั้งใจอ่านคาชี้แจงก่อนจะสร้างโค้ดคาสั่งขึ้น และในที่สุด
นักเรียนทุกคนก็สามารถพิชิตเกมของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม!
นักเรียนต่างมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถใช้โค้ดคาสั่งผ่านด่านต่างๆ ในเกมได้ และยังสนุกกับ
การช่วยเพื่อนๆ ด้วย กิจกรรมนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน โดยเฉพาะการฝึกให้นักเรียนเผชิญและ
พยายามแก้ไขปัญหา ดังนั้น โอกาสนี้จะเป็นของนักเรียน Year 7 และ 8 ในสัปดาห์หน้า....

วันจันทร์ที่ 10 - วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม
Year 1 และ 2 ทัศนศึกษา ณ ไร่จิมทอมป์สัน
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม
Year 10 และ 11 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม
ณ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
Year 7-9 ทัศนศึกษา ณ บริษัท Bounce กรุงเทพมหานคร
Year 4 IPC Exit Point เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป
Year 5 IPC Exit Point เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป
วันพุธที่ 12 ธันวาคม
Year 10 และ 11 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม
ณ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม
Year 11 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช
ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561-2562

กิจกรรมหลังเลิกเรียน
โรงเรียนฯ มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 10 ถึงวันพุธที่ 12 ธันวาคมนี้
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ ขอประกาศงดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
กิจกรรมหลังเลิกเรียนประจาภาคเรียนที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นักเรียนสามารถติดตามผลการสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมได้ในวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม นักเรียน Year 7-9 จะเดินทางไปทัศนศึกษา ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ณ บริษัท Bounce กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านฟิสิกส์และ
ชีววิทยา รวมถึงภาษาอังกฤษด้วย คณะครูและนักเรียนจะออกเดินทางเวลา 07.30 น. และเดินทางกลับถึงโรงเรียนฯ เวลา
17.30 น. โดยประมาณ
กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
นักเรียน Year 10-11 จะเดินทางไปทัศนศึกษา ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์และภูมิศาสตร์ ณ อาเภอเทพสถิต
(จังหวัดชัยภูมิ) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ในทั้งสองวิชา
กิจกรรมทัศนศึกษา ประกอบการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียน Year 11
นักเรียน Year 11 จะส่งท้ายภาคเรียนด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษา ประกอบการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ณ สวนสัตว์โคราช
เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการดารงชีพและการปรับตัวของสัตว์ในสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เปิดทาการเรียนการ
สอนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมนี้
ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะรับบุตรหลานกลับบ้านก่อนเลิก
เรียนสามารถติดต่อรับบุตรหลานได้ตั้งแต่เวลา 12.40 น.
เป็นต้นไป หรือรับนักเรียนกลับบ้านตามปกติในเวลา 15.05 น.

การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะทาการแสดงในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมนี้
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าชมการแสดงตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม C4
โรงเรียนฯ จะจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้ชมทุกท่านด้วย
วันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561-2562
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เปิดทาการเรียนการสอนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ นักเรียนสามารถแต่งกายตามเทศกาลคริสต์มาสมาโรงเรียนฯ ได้ เช่น สวมหมวก
คริสต์มาส ใส่ชุดคริสต์มาส หรือจะเป็นต้นคริสต์มาสก็ได้! ทั้งนี้ สภานักเรียนจะเปิดกล่องรับบริจาคเงินจานวน 50 บาท เพื่อเป็นทุนสาหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป
สาหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะรับบุตรหลานกลับบ้านก่อนเลิกเรียน สามารถติดต่อรับบุตรหลานได้ตั้งแต่เวลา 12.40 น. เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ ยังคงมีกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนในภาคบ่ายของวันดังกล่าว
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561-2562
โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561-2562 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
นักเรียนประจาสามารถรายงานตัวกลับเข้าหอพักได้ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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IPC Exit Points
We are now coming to the end of the current round of IPC projects in the primary school. Year 3 are
having an exciting exit point to The Chocolate Factory on Friday 7 December where they will see how
chocolate is made and moulded. Year 1 and Year 2 have roles as party planners and will be inviting teddy
bears to their special party on Thursday 13 December. Year 4 are inviting parents to their exit point on
Tuesday 11 December at 14:15 where snacks will also be available. Students will be presenting their nonchronological report about a restaurant and specialty food item they have been learning about for their
fictional community. The Year 5 Exit Point will be on Tuesday 11 December. Parents have been invited
into the classroom for some presentations and activities about the human body. Year 6 will undertake
their exit point in the first week of January to discover how one amazing lion cub survived being brought
up in the city of London! For their Exit Point Year 6 will present discussions asking whether wild animals
should be kept as pets.
Primary News
This week in Year 1 and 2 the children have been learning about traditional wedding customs in the Buddhist religion. They have made storyboards to
show their knowledge. Y3 children have planned and carried an experiment to find out which type of chocolate melts the fastest. They were excited to
have Ms Carolyn as their teacher for the lesson and used the secondary science equipment! In IPC, Year 4 students have been diligently rehearsing their
presentations for the upcoming Exit Point on Tuesday at 14:15. All parents are warmly invited to attend and snacks will be provided. The Year 5 class
went to Bonanza Zoo to get up close and personal with a wide variety of large and small animals in order to compare and contrast humans and animals.
They saw that there are a lot of similarities, but at the same time, there are also a lot of differences! Year 6 explored the theme of loneliness and wrote
beautiful, thought provoking first person narratives from the perspective of a little girl to the man on the moon. Everyone demonstrated a range of skills
and produced quality pieces of work. In mathematics, confidence has been gained converting between decimals, fractions and percentages.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
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IPC Exit Points
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากาลังจะเรียนจบบทเรียนและจะนาเสนอผลการเรียนรู้ในวิชา IPC
นักเรียน Year 3 มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและทากิจกรรม ณ ร้านเดอะ ช็อคโกแลต แฟคทอรี่ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม
นักเรียน Year 1 และ 2 สวมบทบาทเป็นนักจัดงานเลี้ยงและเชิญตุ๊กตาหมีเป็นแขกร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
นักเรียน Year 4 เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมชมการนาเสนอผลงานการเขียนเกี่ยวกับร้านอาหาร เมนูพิเศษ ที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา การนาเสนอจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม เวลา 14.15 น. ณ ห้องเรียนประจาชั้นเยียร์ 4 ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะ
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองทุกท่านด้วย
นักเรียน Year 5 ก็จะนาเสนอผลงานในวันอังคารที่ 11 ธันวาคมเช่นกัน และขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมการนาเสนอผลงาน
การศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ด้วย
Year 6 จะใช้สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเพื่อศึกษาว่าชมรมผู้เลี้ยงสิงโตเกิดขึ้นจริงในกรุงลอนดอนได้อย่างไร นักเรียนจะนาเสนอผลการ
ระดมความคิดเห็น เพื่อตอบคาถามว่าสัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้การจัดพิธีแต่งงานตามหลักศาสนาพุทธ นักเรียนเขียนภาพเล่าเรื่องเพื่อแสดงความรู้ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
Year 3 มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสังเกตว่าช็อคโกแลตชนิดใดละลายเร็วที่สุด ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่คุณครูแคโรลีน แม็คคี (ครูประจาวิชาวิทยาศาสตร์) มาเป็นคุณครูรับเชิญพิเศษในชั้นเรียน และนักเรียนยังได้ใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของพี่ๆระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อทาการทดลองด้วย! นักเรียน Year 4 อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมสาหรับการนาเสนอผลงานในวันพุธที่ 11 เวลา 14.15 น. ในขณะที่ Year 5 เดินทาง
ไปทัศนศึกษาและสัมผัสกับสัตว์นานาชนิด เพื่อศึกษาความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ ณ สวนสัตว์โบนันซ่า นักเรียนได้ค้นพบความเหมือนหลายๆอย่าง แต่ก็พบความแตกต่างหลายๆด้าน
เช่นกัน! นักเรียน Year 6 ศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อความเหงา และเขียนบรรยายความสวยงานและความรู้สึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต่อเด็กชายบนพระจันทร์ นักเรียนมี โอกาสใช้ทักษะการเขียนเพื่อสร้างชิ้นงาน
ที่ดีที่สุดของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกทาโจทย์เรื่องทศนิยม เศษส่วน อัตราส่วนและร้อยละ ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
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