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VEX IQ Squared Championships
After winning the Vex IQ Scrimmage tournament in December
2019, the SISKY VEX IQ robotics team returned to St. Andrew’s
Bangkok on Saturday 11 January 2020 with high hopes of
winning the National Championships. They started off strong
with a rare 100-point round, which ended up being the highest
round score of the day. After the first couple of rounds they
stood in first place. They consistently scored well and worked
well with their team alliances. By the end of the qualifying
rounds, they were 2nd out of all primary teams and 4th out of
all fourteen teams. As a result of Matthew and Freshy’s precise
coding, the robot did well in the autonomous mode component.
Pin and Bryan were able to shine in the driver skills challenge. As
media managers, Eve and Meiji directed a must-see, high quality
video production. During the team interview component, the
team members gave detailed, cohesive answers. At the end of
the day, the awards were announced… but the team fell just
short of winning the Excellence Award and an invite to the
World Championships in America. However, there was indeed
reason to celebrate as they were awarded the very prestigious
Judges Award—an amazing achievement on only their second
competitive outing. The exuberant young SISKY team cheered
proudly as they ended the season with a bang. Everyone will now
eagerly await the announcement of the new game and rules in April
for the upcoming 2020-2021 season. In the meantime please do have
a look at the team video that shows what the team have been doing:
https://www.youtube.com/watch?v=4_m87LDYMzY

Monday 20th – Saturday 25th January
Monday 20th January
Tuesday 21st January
Wednesday 22nd January
Thursday 23rd January
Rat Race Robotics Competition—preview visit

Friday 24th January
Chinese New Year celebrations

Saturday 25th January
Boarding Trip — Grand Monte

Year 10 Photowalk in Bangkok
On Thursday 9 January, Y10 and Ms. Holly visited Bangkok focusing on
developing their photographic skills as part of their IGCSE Art and
Design course. They learnt how to take good photos taking into account the at atmosphere of their surroundings, and
in the process developed their confidence and communication skills too as they talked to the people that they met.
Primary
The KG children have great fun during wheels week and have impressed us all with their skills on
tricycles, scooters, balance bikes and bicycles. Year 1 have been enjoying using the hospital and
shop role play areas in class to support their learning of healthy living in IPC. It is good to see
how many of them are now aware of the importance of drinking some milk at snack time to get
more calcium. In IPC, Year 3 pupils have used a timeline to study the Triassic, Jurassic and
Cretaceous periods, gathered information from simple sources and used their knowledge and
understanding to answer simple questions about the past. Year 4 returned to the basics of
subtracting in mathematics this week, using 3 and 4-digit numbers. The mental tasks proved
quite challenging but it was great to see the students persevere. In English they began their new
unit on 'Fantasy Stories' and got to know more about Alice and her adventures in Wonderland. In
IPC the class investigated the social hierarchy of the Ancient Egyptian civilisation and enjoyed
using atlases to map the special places in Egypt. By researching, Year 5 discovered that it was not
one person who discovered electricity, but many inventors and scientists over many years who
contributed by discovering or inventing something to do with electricity. Each student delivered
a presentation about that inventor. After that, they started to work on and experiment with
circuits. They were given several challenges to solve and needed to use their knowledge of
circuits, including how parallel and series circuits work, to solve the problems. Year 6 have been
working hard completing assessments. They have written a non-chronological report as a writing
assessment, they are all being assessed on their
reading and on Friday, they will have their
mathematics End of Unit test. They all have a
brilliant attitude and I'm sure they will all do well.

Chinese New Year is coming— our Chinese New Year
celebrations will be on Friday 24 January. Get your
Chinese costumes ready!
Students have morning registration in their tutor
groups at 07:50. Students should be in before this to
ensure that they do not miss important notices or
activities that happen during this time—thank you.
Primary student please remember their water bottle
in PE

Boarders Trip to Lam Phra Pleung Reservoir
On Saturday 11 January 2020, dorm students made the the most of the country fresh air and took part in a walk at
the Lam Phra Pleung Reservoir. Great views and good exercise too!
Chinese New Year
We will be having Chinese New Year celebrations on Friday 24 January. The culture of China will be shared with a
Lion Dance immediately after Flag in the morning. There will be normal lessons period 2—4. In the afternoon
students will be participating in a range of activities organised by the Mandarin department. All students and staff
are encouraged to wear traditional Chinese costumes and parents can join in too if they
wish.
Dr Kevin Hylands

Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 18: วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

Friday, 18th August
การแข่งขัน VEX IQ Squared Championships
ทีม SISKY VEX IQ robotics ชนะการแข่งขัน VEX IQ Scrimmage เมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดังนั้น ทีม SISKY จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์ส กรุงเทพ ซึ่งทีม SISKY ตั้งความหวังที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศครั้งนี้ ดังนั้น นักเรียนจึงเร่งทาคะแนนในการแข่งขันวันแรกถึง 100
คะแนนเต็มของรอบ และเป็นผู้นาสูงสุดจากการแข่งขันอีกหลายรอบในวันแรก
ทั้งนี้ นักเรียนทาผลงานควบคู่กับทีมร่วมได้ดีมาก และจบที่อันดับ 2 ของระดับชั้น
ประถมศึกษา และที่ 4 จาก 14 ทีมที่เข้าแข่งขัน
น้อง Matthew และน้อง Freshy สร้าง coding ได้อย่างแม่นยา ทาให้หุ่นยนต์
สามารถเปิดระบบทางานอัตโนมัติได้ น้อง Pin และน้อง Bryan ก็สามารถควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนน้อง Eve และน้อง Meiji ก็
นาเสนอวีดีโอโปรดักชั่นคุณภาพสูง ในระหว่างการสัมภาษณ์ทุกคนในทีมสามารถ
ตอบคาถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้ดีมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทีม
SISKY พลาดรางวัล Excellence Award เพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทีม SISKY ได้รับรางวัล Judges Award สาหรับการ
ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียงสองครั้งแรก
ทีม SISKY มีความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองอย่างมาก ทุกคนในทีมต่างรอ
คอยการแข่งขันในรายการต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้
ท่านสามารถติดตามชมวีดีโอการแข่งขันได้ที่ https://www.youtube.com/
watch?v=4_m87LDYMzY

วันจันทร์ที่ 20 - วันเสาร์ที่ 25 มกราคม
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม
วันอังคารที่ 21 มกราคม
วันพุธที่ 22 มกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม
ทดสอบก่อนการแข่งขัน Rat Race Robotics
Competition
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: กิจกรรม ณ ไร่องุ่น
กราน มอนเต้

นักเรียน Year 10 ทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา คุณครูฮอลลีย์ อีเดน นานักเรียน Year 10
เดินทางไปฝึกทักษะการถ่ายภาพ ประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตร IGCSE ณ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพที่สวยงามใน
บรรยากาศที่เหมาะสม นอกจากนี้ แล้วยังได้พัฒนาความมั่นใจและทักษะการสื่อสารกับผู้คนที่นักเรียนได้พบในระหว่างการเดินทางด้วย
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Kindergarten สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวงล้อ และได้พัฒนาทักษะการปั่นจักรยานหรือสกู๊ดเตอร์ รวมถึง
ทักษะการทรงตัวบนจักรยาน
นักเรียน Year 1 สนุกกับการสวมบทบาทสมมติเกี่ยวกับโรงพยาบาลและร้านค้า ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้วิชา IPC เกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขลักษณะที่ดี นักเรียนเริ่มตระหนักถึงความสาคัญของการดื่มนมเพื่อเสริมแคลเซียมในช่วงเวลา
รับประทานอาหารว่าง
นักเรียน Year 3 เรียนรู้ความเป็นมาของยุค Triassic และ Jurassic รวมถึงยุค Cretaceous จากนั้น นักเรียนรวบรวม
ข้อมูลชุดความรู้ เพื่อตอบคาถามตามความเข้าใจ
นักเรียน Year 4 ฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการลบตัวเลข 3-4 หลักในตลอดสัปดาห์นี้ และเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนสามารถ
จดจาบทเรียนและนามาประยุกต์ใช้ได้ดี ในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนเริ่มเรียนเรื่อง ‘Fantasy Stories’ และรู้จัก Alice ใน
ดินแดนมหัศจรรย์ หรือ Wonderland ในวิชา IPC นักเรียนศึกษาลาดับชั้นทางสังคมของชาวอียิปต์โบราณ และสนุกกับการ
สร้างแผนที่สถานที่สาคัญในเมืองอียิปต์
นักเรียน Year 5 ค้นพบว่าผู้คิดค้นระบบไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียว แต่มีนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดค้น
และพัฒนาระบบไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลาหลายปี นักเรียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักประดิษฐ์เหล่านั้น จากนั้น ก็เริ่มทดลอง
ต่อวงจรไฟฟ้า นักเรียนพบความท้าท้ายใหม่ๆ ซึ่งทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าทั้งระบบอนุกรมและขนาน
นักเรียน Year 6 ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมการสอบ นักเรียนเขียนรายงาน และจะได้รับการทดสอบทักษะการอ่านในวัน
ศุกร์นี้ และจะสอบจบหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จในการสอบครั้งนี้

วันตรุษจีนกาลังจะมาถึง
โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันตรุษจีนในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
โปรดเตรียมชุดตามเทศกาลตรุษจีนให้พร้อม!
นักเรียนควรเดินทางมาถึงโรงเรียนภายในเวลา 07.50 น.
เพื่อลงชื่อเข้าเรียน และจะได้ไม่พลาดประกาศหรือข่าวสาคัญ
ประจาวัน—ขอขอบคุณในความร่วมมือ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะต้องมีขวดน้าประจาตัว
สาหรับชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา

นักเรียนประจาทัศนศึกษา ณ เขื่อนลาพระเพลิง
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา นักเรียนประจาเดินทางไป
ชมธรรมชาติและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ เขื่อนลาพระเพลิง และยังถือโอกาสเดินออกกาลังไปด้วย!
วันตรุษจีน
โรงเรียนฯ จะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 หลังพิธีเคารพธงชาติจะมีการแสดงเชิดสิงโต ณ สนามฟุตบอล
จากนั้น นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนตามปกติในคาบเรียนที่ 2 - 4 ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมพิเศษซึ่งจัดโดย
ดร. เควิน ไฮแลนส์
แผนกวิชาภาษาจีน นักเรียนและบุคลากร รวมถึงท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถแต่งกายตามเทศกาล
ตรุษจีนมาโรงเรียนฯ ได้ในวันดังกล่าว
ครูใหญ่

