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Success for St. Stephen’s International School Khao Yai 
On 11 November 2019, the Khao Yai campus of St. Stephen’s 
hosted inspectors from the Education Development Trust 
(EDT) for three days.  It is the first time that we have been 
accredited by EDT, an organisation that has its origins in the 
UK and has been involved in the inspection of schools for 
decades.  The inspectors have thoroughly reviewed all aspects 
of the school and we are delighted to announce that we have 
been awarded the Silver Award  International School Quality 
Mark (ISQM) at our first assessment.  This is a fantastic 
achievement by all concerned and we are very pleased to 
have achieved the same high standards as our sister campus 
in Bangkok.  The inspectors were particularly impressed by the 
very high standards achieved at IGCSE, which are significantly 
above  both international standards and standards in the UK.  
They also noted that students make good progress across the 
school and that current students in Year 10 and Year 11 are 
already achieving or exceeding the standards that might be 
expected of them. 
 
VEX IQ Squared Championships 
On Friday 6 December 2019 a group of six tech-savvy students 
went to St. Andrew’s International School Bangkok to 
compete in their first ever robotics competition. The group 
has been working very hard since the end of last year 
designing and building their robot and perfecting their roles 
on the team.  With fourteen teams eager and ready to go, the 
competition began on the morning of Saturday 7 December. 
Pin and Bryan were the drivers of the robot, while Matthew 
and Freshy were in charge of the building and the coding of 
the robot. The day was filled with intense challenges including an individual skills challenge, a team alliance 
challenge and an autonomous mode robot challenge. Through hard work, teamwork, and creativity the group 

made it through to the final round.  In the final round they were paired up with another team and scored an astounding 80 points, putting them in first place with 
only two other teams left to go! One of the other teams had an amazing double-sided robot with 
a special add-on lift in the back. The double-sided robot took the lead with 92 points, but with 
twenty seconds left to go, they knocked a piece off a platform and lost 20 points, giving them a 
total of 72 points. SISKY was catapulted into first place! Together with their allied team, SISKY 
became the champions of the VEX IQ Squared Away Scrimmage!  The team is ecstatic with their 
win, but also acknowledges there is still work to be done for the national championships in 
January 2020.  The reward for success in the January competition would be a place at the World 
Championships in the USA so there is a lot to play for and work towards! 

 
 

 

Monday 6th January 
School closed to students 
Teacher training day. 
 

Tuesday 7th January 
School opens to students 
After School Activities begin. 
 

Wednesday 8th January 
 

Thursday 9th January 
Year 10 art trip to Bangkok 
 

Friday 10th January 
VEX IQ Team leave for competition  
HCE—KS1 Frisbee Fun 
 

Saturday 11h January 
VEX IQ Competiition—St. Andrews Bangkok 
Boarding Trip—Lam Phra Pleung Reservoir 
 

 
 

 

Monday 6th  – Saturday 11th January 

 
 
 

Please collect your photos from Ms Wi if 
you have not done so already. 
 
ASA for Term 2 start from Tuesday 7 
January. 
 
School starts Term 2 on Tuesday 7 January. 
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ความส าเร็จของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์       
เขาใหญ่ ได้รับการตรวจเยี่ยมและเข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
จากองค์กร Education Development Trust หรือ EDT จากสหราช
อาณาจักรเป็นครั้งแรก เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับเหรียญเงิน เช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ 
กรุงเทพ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จของการสร้างและรักษามาตรฐาน
การศึกษาระดับสูงของโรงเรียนฯ  
ผู้ตรวจประเมินชื่นชมความส าเร็จของการรักษามาตรฐานหลักสูตร IGCSE 
ระดับสูง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนในระบบ
อังกฤษหลายแห่ง นอกจากนี้ นักเรียนยังมีพัฒนาการที่ดี และนักเรียน Year 10 
–11 ประสบความส าเร็จทางการเรียนรู้เกินกว่าที่เป้าหมายคาดหมายไว้ 
 
 
 
การแข่งขัน VEX IQ Squared Championships 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน 
ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นการแข่งขัน
หุ่นยนต์รายการแรกของทีม SISKY หลังจากที่ได้มีการออกแบบและเตรียมความ
พร้อมตลอดปีที่ผ่านมา  
ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ทีมโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ หรือ 
SISKY เป็นหนึ่งใน 14 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีน้อง Pin และน้อง Bryan 
รับหน้าที่บังคับหุ่นยนต์ ส่วนน้อง Matthew และ น้อง Freshy รับหน้าที่สร้าง
และ Coding หุ่นยนต์ ซึ่งทีมใช้ทั้งทักษะเฉพาะตัวและการท างานเป็นทีมเพื่อ
สร้างโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติของหุ่นยนต์ ผลปรากฎว่าทีม SISKY ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย และในรอบสุดท้ายนั้นทีม SISKY ต้องแข่งขัน

กับอีก 1 ทีม ซึ่งทีม SISKY สามารถท าคะแนนได้ 80 คะแนน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พร้อมกับอีก 2 ทีมจากรอบคัดเลือก ซึ่งหนึ่งในสองทีมมีหุ่นยนต์สองด้านที่มีตัวยกข้างหลัง และท าคะแนนน ามาก่อน
ถึง 92 คะแนน แต่ใน 20 วินาทีสุดท้ายหุ่นยนต์ชนเข้ากับขอบกั้นสนามท าให้ถูกหักไป 20 คะแนน เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน
ลงทีมดังกล่าวนั้นจึงมีคะแนนรวมเพียง 72 คะแนน ส่งผลให้ทีม SISKY เป็นอับดับหนึ่งของรายการ! และเป็นที่ 1 ร่วมใน
รอบ VEX IQ Squared Away Scrimmage! ทีม SISKY มีความภาคภูมิใจมาก แต่ก็ยังคงต้องพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนมกราคม 2563  
ผู้ชนะในเดือนมกราคมจะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

วันจันทร์ท่ี 6 มกราคม  
โรงเรียนปิดท าการ 
การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครู 

วันอังคารท่ี 7 มกราคม 
โรงเรียนฯ เปิดท าการ 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธท่ี 8 มกราคม 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม 
Year 10 ทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ท่ี 10 มกราคม 
ทีม Vex IQ ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - การแข่งขัน Frisbee Fun 
ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 

วันเสาร์ท่ี 11 มกราคม 
การแข่งขัน VEX IQ ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์ 
แอนดรูว์สกรุงเทพ 
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: ทัศนศึกษา ณ เขื่อนล า
พระเพลิง 

วันจันทร์ท่ี 6 - วันเสาร์ท่ี 11 มกราคม 

 
 
 
 

ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับภาพถ่ายที่สั่งไว้ล่วงหน้าได้ที่คุณวิ 
เจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน 
 
โรงเรียนฯ มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติ ต้ังแต่วันอังคารที่ 
7 มกราคม เป็นต้นไป 
 
โรงเรียนฯ เปิดท าการต้ังแต่วันอังคารที่ 7 มกราคม เป็นต้นไป 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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STEAMER Centre 
Work has been progressing well on the Phase 1 of the new STEAMER Centre in Building C.  STEAMER stands for Science Technology Engineering Art Mathematics 
Electronics and Robotics.  A new floor has been laid, walls have been built and electrics are currently being fitted.  Phase 1 will include a dedicated DT teaching 
room fitted with a Smart Board and projector; an ICT suite comprising 20 student stations with a range of design software including CAD (computer aided design) 
and a large practical workshop.  The floor area of Phase 1 is over 350 m2 and will significantly enhance the facilities available to our students.  A new 3-D printer 
has already arrived and been tested in preparation for use in the new STEAMER Centre.  We are expecting students to start using the workshop early in the new 
year. 
 
Year 5 Trip to Bonanza Zoo 
On Wednesday 4 December Year 5 went to the Bonanza Zoo as part of their ‘Being Human’ IPC unit. They were able to compare and contrast animal abilities to 
human abilities. On this beautiful, sunny day they had a great chance to get an up-close look at the bone structure of the giraffe. There was a competition to see 
who could sketch the most accurate giraffe skeleton. They enjoyed feeding the horses, pigs, deer and alpacas. A great day was had by all.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fountain Tree Resort Adventure Park 
Dorm students enjoyed a visit to Fountain Tree Resort on Saturday 30 November where they were able to take part in a range of fun and challenging activities. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Year 8 Trip to Buriram 
Year 8 visited a historical site called Khao Phanomrung in Buriram where they learnt about Thai and Cambodian culture from the past.  The students marvelled at 
how amazing people were at building without modern technology.   
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ศูนย์การเรียนรู้ STEAMER Centre 
โรงเรียนฯ อยู่ในระหว่างด าเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ STEAMER Centre ณ อาคาร C เฟส 1  โดย STEAMER ย่อมาจาก Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) 
Art (ศิลปะ) Mathematics (คณิตศาสตร์) Electronics (อิเล็กทรอนิกส์) และ Robotics (หุ่นยนต์) ซึ่งอาคาร C ได้รับการปรับปรุงพื้นและผนัง และทีมช่างอยู่ในระหว่างการประเมินการวางระบบไฟฟ้า 
เฟส 1 ของอาคารจะถูกใช้งานส าหรับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ ดังนั้น จะมีการติดต้ังบอร์ดอัจฉริยะและโปรเจคเตอร์ด้วย นอกจากนี้ จะมีศูนย์ ICT ที่สามารถรองรับนักเรียนได้ 20 คนต่อครั้ง ใช้เทคโนโลยี 
CAD (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ) และยังมีพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติการถึง 350 ตารางเมตร ซึ่งจะได้รับการตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานส าหรับนักเรียนทุกคน  
นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังได้จัดซื้อเครื่องปริ้น 3 มิติ ซึ่งได้รับการทดสอบความพร้อมในการใช้งานที่ศูนย์ STEAMER แล้ว ดังนั้น โรงเรียนฯ คาดว่าศูนย์ STEAMER จะพร้อมให้บริการในปีการศึกษาหน้านี้ 
 
Year 5 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า 
เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นักเรียน Year 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า ประกอบการเรียนรู้วิชา IPC เรื่อง ‘Being Human’ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างความสามารถของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาโครงสร้างกระดูกยีราฟและแข่งกันสก็ตภาพกะโหลกยีราฟ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ให้อาหารสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า หมู กวาง และอัลปาก้า เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมผจญภัย ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท 
เมื่อวันนเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนประจ าสนุกกับกิจกรรมผจัญภัยในฐานต่างๆ ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน Year 8 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นักเรียน Year 8 เดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนต่ืนตาต่ืนใจกับสถาปัตยกรรมที่ไม่พึ่งพาเทคโนโลยี 
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More Mathematics Success 
Congratulations to Freshy in Year 6 who has recently achieved a Silver 
Medal in the Australian Mathematics Olympiad and a Bronze Medal in the 
Singapore Mathematics Olympiad.  This is in addition to the Bronze Medal 
that Freshy obtained at the American Mathematics Olympiad sat in Roi Et 
earlier this term.  Otto in Year 8 achieved a Silver Medal in the American 
Mathematics Olympiad.  Congratulations to both Freshy and Otto.  
 
And Computing Success 
Congratulations to Justin in Year 10 who achieved the highest score at St. 
Stephen’s in the Bebras 2019 computational thinking competition.  He has 
qualified for the final, which he will attend with Ms. Joy on Saturday 14 
December.  

 

Year 1/2 Trip to Bonanza Zoo 
There was lots of chatter on the bus going to the zoo, and the arrival by Year 1 and Year 2 at our destination resulted in a huge cheer of 
excitement.  Working with their friends, the children happily completed a questionnaire aimed at encouraging lots of questioning and 
interest.  The results were sent home for parents to see.   Snack time was a joy.  The food provided was a real treat, and everyone enjoyed 
sitting together and sharing the experience.   Returning on the bus was a lot quieter - several little ones fell asleep after all the excitement.  Ms. 
Lisa stated, “It was certainly one of the most enjoyable outings I have had with a group of children during my twenty years of teaching”.  As 
expected, each and every one of the children behaved impeccably and were fantastic ambassadors for St. Stephen's Khao Yai. 
 

Hour of Code 
The Hour of Code takes place each year during Computer Science Education Week. The 2019 Computer Science Education Week is on December 
9-15. St. Stephen's organised an Hour of Code event with primary and secondary students from Monday 9 December to Wednesday 11 
December. This year the hour of code is inspired by the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), the activities highlight how we 
can all use computer science to make a positive impact on our world, from writing apps to solving a local problem, to using innovative ideas in 
data science to address global challenges. Years 3 to 5 have created a project that shows the importance of recycling using block-based 
programming. Year 9 was created a beautiful landscape with trees of all kinds using Python. Year 8 and Year 10 created a web page that 
explores various renewable energy sources using HTML and CSS. Year 7 enjoyed saving the floating islands from the toxic haze by solving fun 
coding puzzles. Moreover, Year 10 and Year 11 studied programming for the web using JavaScript.  
 

Primary 
This week has been a busy week for Year 1 and Year 2.  The children have been rehearsing for the end of term performance, as well as 
completing units of learning in IPC and English.  They were so proud when they compared the writing they had done at the start of the year - to 
see the incredible progress each and every one of them has made over such a short period of time.  Please feel free to come in any time to see 
their Jack and the Beanstalk stories.  Year 3 students have made Chocolate Cookies in the final week their Chocolate topic. They also sang and 
acted brilliantly in the Christmas performance after many rehearsals. Well done Year 3! Year 5 have wrapped up their week on solving time 
problems and completed their end of unit maths test. In IPC, they reviewed the functions of each organ in the human body and completed a 
labelled diagram.  Year 4 and Year 6 have both enjoyed preparing for their Christmas Production performances. 
 

Sixth Form Taster Day 
On Monday 9 December Year 11 and Year 10 shared the opportunity to experience sixth form lessons.  Students were able to select from 
thirteen different A Level subjects and experienced seven different sixth form lessons.  There was a broad range of lessons including being 
introduced to isomerism in chemistry, learning about and conducting a soliloquy in English,  developing critical thinking in Global Perspectives 
and Research and stick painting in Art and Design.   This was followed up by a Sixth Form Information Meeting and Sixth Form Options Fair on 
Friday 13 December.  Thank you to the parents and students in Year 10 and Year 11 who attended this. 
 

Next Term 
The new term starts on Tuesday 7 January at 07:50.  After School Activities will start immediately and details of these have been sent home 
during the last week of term. 
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ความส าเร็จด้านทักษะคณิตศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับน้อง Freshy Year 6 ผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Australian 
Mathematics Olympaid และเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน Singapore Mathematics Olympaid 
นอกจากนี้ น้อง Freshy ยังได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน American Mathematics Olympaid  
ซึ่งจัดข้ึน ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในภาคเรียนที่ผ่านมา  
 
และขอแสดงความยินดีกับน้อง Otto Year 8 ผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน American 
Mathematics Olympaid ด้วย 
 
ความส าเร็จด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 
ขอแสดงความยินดีกับ Justin Year 10 ผู้ท าคะแนนสูงสุดของโรงเรียนฯ ในการแข่งขันทักษะการคิดเชิง
ค านวณ Bebras 2019 และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 
2562 โดยมีนางสาวเยาวภา แซ่ลิ้ม เป็นผู้ฝึกสอนและดูแลตลอดการแข่งขัน 

 
นักเรียน Year 1 และ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า 
นักเรียน Year 1 และ 2 พูดคุยกันอย่างสนุกสนานในระหว่างการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า นักเรียนต่ืนเต้นกับการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อนๆ และการแข่งขันตอบค าถามส่งเสริมการเรียนรู้ 
โรงเรียนฯ จัดส่งผลการเรียนรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษาดังกล่าวนี้ถึงผู้ปกครองแล้ว จากนั้น นักเรียนอิ่มเอมกับขนมและอาหารที่โรงเรียนฯ จัดเตรียมให้ และมีบางคนผล็อยหลับไปในระหว่างเดินทางกลับ
โรงเรียนฯ เนื่องจากเกิดความเหนื่อยล้าจากการท ากิจกรรมมาอย่างเต็มที่ คุณครูลิซ่ากล่าวว่า “นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในรอบ 20 ปีของการท างานด้านการสอน ที่ฉันรู้สึกสนุกร่วมไปกับเด็กๆ” ซึ่งนักเรียนต่าง
เป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยมของโรงเรียนฯ  
 
Hour of Code 
กิจกรรม Hour of Code มีข้ึนในสัปดาห์ Computer Science Week ซึ่งส าหรับปี 2562 นี้ มีสัปดาห์ Computer Science Week มีข้ึนในระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม  
โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ Hour of Code ส าหรับนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 9 ถึงวันพุธที่ 11 ธันวาคม โดยในปี 2562 กิจกรรม Hour of Code ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อแสวงหาแนวทางการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อโลก 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาระดับท้องถ่ิน ไปจนถึงการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์และริเริ่มโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับสากล นักเรียน Year 3 - 5 เสนอโครงการเพื่อมุ่งเน้น
ความส าคัญในการรีไซเคิลด้วยการใช้ block-based programming ส่วนนักเรียน Year 9 ใช้ Python เพื่อสร้างภูมิทัศน์และต้นไม้ นอกจากนี้ นักเรียน Year 8 และ 10 ใช้ HTML และ CS สร้างเว็บเพจเพื่อ
การค้นคว้าแหล่งพลังงานทดแทน ส่วนนักเรียน Year 7 สนุกกับการเล่นเกมแก้ปริศนาด้วย Coding เพื่อปกป้องเกาะลอยน้ าจากควันพิษ และนักเรียน Year 10 - 11 ศึกษาการเขียนเว็บด้วย JavaScript 
 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์สุดท้าย นักเรียน Year 1 และ 2 มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการฝึกซ้อมและเตรียมการแสดง การน าเสนอผลการเรียนรู้วิชา IPC และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานเขียนของ
ตนเองและเห็นพัฒนาการของตนเองจากการเปรียบเทียบงานเขียนเมื่อแรกเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ ผลงาน Jack and the Beamstalk ของนักเรียนยังพร้อมส าหรับการน าเสนอส าหรับผู้ที่สนใจด้วย 
นักเรียน Year 3 ท าคุ้กกี้ช็อคโกแลตในสัปดาห์สุดท้าย นักเรียนทั้งร้องเพลงและท าการแสดงอย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ซ้อมมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วน ยอดเยี่ยมมาก!  
นักเรียน Year 5 ใช้สัปดาห์สุดท้ายในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และทบทวนบทเรียนเรื่องระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์ และสร้างไดอาแกรม  
นักเรียน Year 4 และ 6  สนุกกับการเตรียมการแสดง Christmas Production  
 
การทดลองเรียนระดับ Sixth Form 
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นักเรียน Year 10 และ 11 ได้ทดลองเรียนวิชาส าคัญในระดับ Sixth Form นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนหลักสูตร A Level จากทั้งหมด 13 วิชา และได้ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นไปแล้ว 7 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้พื้นฐานวิชาเคมีเรื่องไอโซเมอริซึม เรียนรู้การเล่าบทละครในวชิาภาษาอังกฤษ และฝึกพัฒนาการคิดเชิงวิเคราห์ในระดับสากล รวมถึงการค้นคว้าข้อมูล
ส าหรับโครงการวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังจัดการประชุมและน าเสนอข้อมูลการศึกษาต่อในระดับ Sixth Form ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 และขอขอบคุณท่าน
ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ตลอดจนเข้าศึกษาข้อมูลในนิทรรศการ Sixth Forms Options Fair ในโอกาสที่ผ่านมานี้ด้วย 
 
ภาคเรียนท่ี 2  
โรงเรียนจะเปิดท าการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ต้ังแต่เวลา 07.50 น.  
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 
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http://investor.ptgenergy.co.th/th/sustainable-development/un-sustainable-development-goals
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Friday, 18th August 

 

 

 
 
A Christmas Carol 
On Tuesday 10 December a brave Year 7 took to the stage in the Gym to perform the Dickensian story ‘A Christmas Carol’.   They did a great performance and 
should be very proud of what they have achieved in such a short time.  Well done to Mr James who has overseen the performance as well as all of the staff who 
have supported.  Some photographs of the production are below. Thank you to all of the parents who came and supported the production. 

 

 
Primary Christmas Production 
It was a busy final week with the primary school also performing their production.  There was acting, dancing and singing with a strong Christmas focus.   
Well done to everyone concerned.  Thank you to the many parents who supported this performance. 
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A Christmas Carol 
เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นักเรียน Year 7 ท าการแสดงชุด ‘A Christmas Carol’ ณ โรงพลศึกษา นักเรียนท าการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและควรภาคภูมิใจในตนเองที่ได้เตรียมการแสดงอย่าง
ยิ่งใหญ่ในระยะเวลาเตรียมการที่ไม่นานนัก ขอขอบคุณคุณครูเจมส์ ในฐานะผู้ฝึกสอนและก ากับการแสดง รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุกท่านด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่
เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าร่วมชมการแสดงด้วย 

 

 
 
Primary Christmas Production 
ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ทุ่มเทให้กับการแสดง การเต้นร า และร้องเพลงเทศกาลคริสต์มาส ขอขอบคุณนักเรียนและบุคลากรทุกท่านที่จัดเตรียมและท าการ
แสดงครั้งนี้ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าร่วมชมการแสดงด้วย 
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