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Message from Dr  Kevin 
I hope that everyone had a relaxing holiday and managed to try some of the activities that were suggested in the 
last bulletin.  Whilst we do not want to have to stay at home, the decision has been taken in Thailand and in the 
majority of countries around the world that such steps are necessary for the protection of the health of citizens in 
each country.  Over 4 billion people around the world are now under some form of lock down and around 90% of 
school learning on Earth is being done online.  It is at times like this that we realise that we really are part of a 
global community for better or worse.  In such positions there are really two approaches; we can complain about 
the situation (which we have no control over) or we can identify how we can best benefit from the circumstances 
and make the most of what is available to us.  There is a British saying about ‘making lemonade from lemons’.  In 
other words take something bitter and make it sweet.   With our own school community, I know how hard all the 
teachers are working to prepare online lessons that will motivate and engage the students.  You will have received 
letters this week updating you on the timetable for each year group.  I am also impressed and pleased at how 
positively our students have responded.  The ‘lemonade’ that I am seeing are sets of skills that in many cases are 
years in advance of where you might expect to see them.  Primary students who have grasped new technologies 
and run with them.  Secondary students who have been learning to effectively collaborate online mirroring 
working practices of some of the most advanced companies in the world.  I have also seen some very creative 
work from across the year groups in subjects as diverse as English, design technology, science and geography.  I 
believe education is one of the greatest gifts that we can give our children, and whilst we are not delivering 
traditional classroom lessons at the moment there is a lot of great learning taking place.  Providing a good learning 
environment at home for every student where there are no distractions and following our guidance for online 
learning is essential to get the best out of what is being provided.  Thank you to parents for all of your support at 
this time. 

 

Learning at Home —Year 2 
Laura from Year 2 has been having fun learning 
about capacity at home, whilst Noptee has been 
constructing an amazing house. 
 
The ‘Essential Travel’ Challenge! 
As part of the current 'essential travel only' rule 

SISKY will partake in a daily challenge of essential movement. The aim is to fix online learning 
aches and pains, (Remember your posture is very important. Sit up straight and engage your 
core), refresh you throughout the day and compete and have fun.  Each day, a new school wide 
challenge will appear and students have the chance to compete on a year group level. 
Students can input their own best in the shared class document and monitor their friends' 
efforts.   The challenge is broken into two parts; how many can be done in a minute and how 
many can be done without stopping or in a row. Students can also comment about what they 
liked or found difficult with the challenge. Students can do the challenge as many times as they 
want on each day.  Each challenge will be accompanied by a video showing the challenge and 
how to do the actions with correct form.  The challenges will be given House points for 
participation and for winning efforts.  Students can get involved also with suggesting challenges 
on a shared google document called SISKY 'Essential Travel' Challenges Suggestions. 
   
Extreme Reading Competition 
There has never been a better time to enjoy a good book than now!  With everyone advised to 
remain at home unless needing to go out for essential travel, it is the time to choose an old 
favourite book, or one that you have been meaning to read for a while, settle down and read a 
good story.  Or perhaps, you would like to try reading in novel ways (sorry for the pun)!  So to 
encourage some ingenuity we are holding an Extreme Reading Competition.  Please send a 
picture of yourselves reading in unusual positions with the title and author of the book to 
hoc_ky@sis.edu. The deadline has been extended to Thursday 30th April.  Parents—feel free to 
take part too! 
 
Online Learning  - Opportunities 
A letter for each year group has been sent to parents with an updated timetable.  A number of 
additional lessons have been added to each year group, including music for all year groups up to 
Year 9.   Mr Aon is also able to offer individual or small group online instrumental music lessons 
to students who have their instruments at home at no charge.  These lessons will take place 
when the students and Mr Aon do not have formal timetabled lessons.  If you would like to take advantage of this please email Mr Aon at prathan_ky@sis.edu .  
There are a limited number of slots and these will be allocated on a first come first served basis.  Reading is a very important aspect of learning.  Mr Tong will be 
supporting the Thai Department by providing 1:1 reading for primary students and for some secondary students.  These will take place 
outside of any scheduled lessons. 

Monday 27th April 
Online learning 
 

Tuesday 28th April 
Online learning 
 

Wednesday 29th April 
Online learning 
 

Thursday 30th April 
Online learning 
Deadline for entries for Extreme Reading Competition 
 

Friday 1st May 
Online learning 
 
 

 

Monday 27th April – Friday 1st May 

 
 
 
Google Meet Rules 
1. Be on time and prepared for your lesson. 
2. Be in a well lit room, which is quiet and where 
you will not be interrupted. 
3. Do video calls from your desk or other 
appropriate location. 
4. No multi-tasking, we can see you. Look at your 
screen, pay attention to others and when speaking 
make sure to look at your camera. 
5. Undertake good etiquette as you would in a 
normal lesson. Eg. No eating. 
6. Consider posting your comment/question in 
the chat window. 
7. Have respect for each other.by not talking over 
others, removing any others from the meeting, or 
replacing any others sharing screen 
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สารจากครูใหญ่ 
กระผมหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดในการพักผ่อนและได้เริ่มทดลองท ากิจกรรมตามที่ได้แนะน าไว้ในวารสารข่าวฉบับที่ผ่านมา 
ในขณะนี้ ทุกคนคงไม่ต้องการที่จะอยู่แต่ภายในบ้าน แต่ด้วยมาตรการของรัฐบาลไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในการปกป้องสวัสดิภาพของ
พลเมือง ทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามค าสั่งรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มีประชากรกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลกที่ต้องด าเนินชีวิตภายใต้มาตรการล็อคดาวน์    
มีโรงเรียนกว่าร้อยละ 90 ทั่วโลกต้องด าเนินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงเวลานี้เราต่างก็ตระหนักดีว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ซึ่งมี
ส่วนให้สถานการณ์ดีข้ึนหรือเลวร้ายไปจากเดิม เรามีเพียงสองทางเลือกคือ การตัดพ้อต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน (ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้) 
หรือค้นหาว่าเราได้อะไรจากสถานการณ์นี้และลงมือท าในสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อตัวเราเอง มีค ากล่าวในภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งว่า ‘making 
lemonade from lemons’ หรือ เปลี่ยนความข่ืนขมให้เป็นความหวาน โดยในสังคมโรงเรียนของเรานั้น กระผมทราบดีว่าบุคลากรทุกท่าน
ท างานอย่างหนักเพื่อเตรียมการสอนออนไลน์ซึ่งจะต้องกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน โรงเรียนฯ ได้จัดส่งเอกสารแสดงตาราง
เรียนส าหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นแล้ว กระผมประทับใจและขอชื่นชมนักเรียนซึ่งได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี กระผมมีความเห็นว่า 
‘lemonade’ นั้นหมายถึงทักษะต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าหลายๆ คนนั้นมีความก้าวหน้าไปกว่าที่เราคาดหมายไว้มาก นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานั้นเรียนรู้การสื่อสารและท างานร่วมกันใน
รูปแบบออนไลน์ ซึ่งสะท้อนการท างานจริงในหลายบริษัทชั้นน าของโลก กระผมได้เห็นผลงานเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในหลายระดับชั้นในหลาย
วิชา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการออกแบบ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ กระผมเชื่อม่ันว่าการศึกษานั้นเป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่เราสามารถมอบให้บุตรหลานได้ แม้ว่าในขณะนี้โรงเรียนจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตามปกติ แต่การเรียนรู้ก็ยังเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา ซึ่งการสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ที่บ้าน โดยไม่มีสิ่งใดรบกวน ทั้งยังปฏิบัติตามข้อแนะน าของโรงเรียนนั้นจะมีช่วยให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง กระผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านส าหรับความร่วมมือในช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้ 
 

 
 
 
 
การเรียนรู้ท่ีบ้าน - นักเรียน Year 2 
น้อง Laura นักเรียน Year 2 สนุกกับการเรียนรู้ที่บ้าน  
ส่วนน้อง Noptee ก าลังสร้างโมเดลบ้านกระดาษ 
 

กิจกรรม The ‘Essential Travel’ Challenge! 
กิจกรรม ‘essential travel only’ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกวัน และบรรเทาอาการเหนื่อยล้าหรือ
เจ็บปวดจากการนั่งเรียนออนไลน์ตลอดวัน (ข้อควรระวังคือการจัดท่าทางการนั่ง นักเรียนควรนั่งหลังตรงและควบคุม
กล้ามเนื้อช่วงตัว) นอกจากนี้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวจะช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย โดยในทุกเช้าจะมีประกาศ
รายละเอียดของกิจกรรมประจ าวัน นักเรียนจะมีโอกาสท าภารกิจร่วมกับเพื่อนนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งนักเรียน
สามารถเพิ่มข้อมูลสถิติที่ดีที่สุดของนักเรียนและแชร์ข้อมูลไปยังกลุ่มประจ าชั้นเพื่อช่วยกันท าผลงานให้ดีที่สุด  
กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ สถิติใน 1 นาที และสถิติที่ท าได้นานหรือสุดหรือติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก ทั้งนี้ 
นักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนชื่นชอบกิจกรรมใดบ้าง หรือมีกิจกรรมใดที่ยากเกินไป นักเรียนสามารถท า
ภารกิจได้มากเท่าที่ท าได้ในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีวีดีโอสาธิตท่าทางและวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สถิติจะถูกเก็บ
รวบรวมเพื่อเป็นคะแนนให้แต่ละบ้าน (House) และให้แก่ผู้ชนะในแต่ละภารกิจ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่แชร์
ไดร์ฟชื่อ  SISKY 'Essential Travel' Challenges Suggestions 
 
การประกวด Extreme Reading Competition 

ไม่มีโอกาสใดเหมาะส าหรับการอ่านหนังสือดีๆ มากไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้ว! ในขณะที่ทุกคนได้รับค าแนะน าให้อยู่ในบ้าน
และไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่มีเหตุจ าเป็นนั้น นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หยิบหนังสือเล่มโปรดข้ึนมาอ่านอีกครั้ง หรืออาจเป็น
หนังสือที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดอ่าน ดังนั้น ทุกคนควรหาสถานที่เหมาะๆ และเปิดอ่านหนังสือดีๆ สักเล่มหรือ
แม้แต่นวนิยายเรื่องยาว และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประกวดผู้รักการอ่าน ทุกท่านสามารถส่งภาพตนเองขณะ
ก าลังอ่านหนังสือเล่มโปรดด้วยท่าทางประกอบต่างๆ พร้อมหนังสือและชื่อผู้ประพันธ์ ถึง hoc_ky@sis.edu ภายในวันที่ 30 
เมษายน นี้ เพื่อเข้าประกวด ซึ่งท่านผู้ปกครองก็สามารถเข้าร่วมการประกวดได้เช่นกัน! 

การเรียนในรูปแบบออนไลน์ - โอกาสเพิ่มเติม 
โรงเรียนฯ จัดส่งตารางเรียนประจ าภาคเรียนนี้ถึงท่านผู้ปกครองแล้ว  โดยมีคาบเรียนเพิ่มข้ึนในแต่ละระดับชั้น รวมถึงวิชา
ดนตรีส าหรับระดับชั้นเด็กเล็กถึง Year 9 นอกจากนี้ ครูประธาน นักดนตรี (อ้น) ยังสามารถจัดตารางเรียนดนตรีเสริม เป็น
รายเด่ียวหรือกลุ่มย่อยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งตารางเรียนเสริมนี้จะใช้ช่วงเวลานอกคาบเรียนวิชาดนตรีปกติ นักเรียนที่
สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล prathan_ky@sis.edu ทั้งนี้ ครูอ้นมีช่วงเวลาว่างนอกเหนือตารางเรียนปกติอย่างจ ากัด ดังนั้นจึงจะใช้
ระบบใครจองเวลาเรียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน นอกจากนี้ การอ่านก็เป็นทักษะที่ส าคัญ ดังนั้น ครูธีระชัย ทองมา (โต้ง) จะสนับสนุนแผนกวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะในด้าน
การอ่านแบบตัวต่อตัว ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งจะใช้เวลาว่างนอกเหนือจากคาบเรียนปกติเช่นกัน  

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 28 เมษายน 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 29 เมษายน 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

ก าหนดส่งภาพประกวด Extreme Reading Competition 

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม  

 
 
 
 
ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มดีังนี้  
1.นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา 
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะที่เข้าใช้งาน 
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือกสถานที่ที่
เหมาะสม 
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอ่ืนๆ เพื่อให้ครูมองเห็นนักเรียนผ่าน
โปรแกรมซ่ึงนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ตั้งใจฟังในขณะที่ครบูรรยาย และมอง
ไปที่กล้องในขณะที่พูด 
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในชั้นเรียนตามปกติ 
ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน 
6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือตั้งค าถามในกล่องข้อความ 
7.ให้เกียรติผู้อ่ืน ไม่พูดแทรกผู้อ่ืน ไม่ลบชื่อผู้อ่ืนออกจากโปรแกรม หรือไม่
แชร์หน้าจอในระหว่างที่ผู้อ่ืนแชร์อยู ่

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่29: วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 



Friday, 18th August 

 

 

 

Primary 
Kindergarten and Reception children have been learning about the emergency services and enjoyed 
a food art challenge to make an emergency vehicle snack. It has been another very busy week of 
'Online school' for Year 1 and Year 2 where, I am proud to say, every single pupil in both classes has 
been present for their lessons regularly, eager to learn, and on time. During this difficult period it is 
sometimes important to adapt our expectations and change our plans.   This week the children have 
been learning skills, usually expected of them far higher up the school.  They have been successful in 
emailing each other, asking questions and getting responses. Truly amazing. Year 3 children have 
started their new topic 'Feel the Force!' They have started by looking at push and pull forces; and 
considered if these forces start or stop an object's motion in everyday situations.  In Year 4 our new 
science unit in IPC titled 'Bright Sparks' introduced Year 4 to electricity. Earlier in the week the 
children identified fossil fuels and energy required to power various objects. In mathematics we 
revised Roman numerals, rounding numbers and estimating. Water has been the focus in English 
with the class discussing ways to conserve water around the home.   Year 5 started a new IPC topic 
called 'They See the World Like This' by assembling a list of impressions of Thailand from various 
source, which will be used as inspiration for the students throughout the unit. In English, they have 
been studying the features of a newspaper, as Tim Peake, a former UK astronaut, returns home, 
back from his mission on the International Space Station.   The Year 6 children have started their new 
term of online learning very well. In English, they have been reading a new book called the Firebird. 
They have been discussing what has happened in the text and answering questions about it. Year 6 
have started their new IPC topic - Fairgrounds - with the 'At Home Entry Point'. The children have all 

been designing and building 
their own marble roller coaster 
and should have some pictures 
to show for next week. In 
mathematics, Year 6 are having 
a big review focussing on 
fractions and will be building on 
this foundation to help  really 
understand how fractions, 
decimals and percentages are all interlinked over the next few weeks. As an added extra to 
this week, the children have all been working hard on Mathletics to top up their mathematics 
work and in doing so, managed to get themselves to number 9 in the Mathletics Hall of Fame 
for the top 50 classes in Asia this week. Freshy also worked extra hard yesterday and 
managed to get herself to the number one for the Daily Top 100 Students in Asia. Well done 
Freshy and well done Year 6!  
 
School Library—Storytime 
The School Librarian will be holding a regular reading storytime session every Wednesday 
from 14:20 to 14:50.    Students will be able to read and watch animated picture books, and 
explore and play the Epic app which is an ebook online application.  Students who would like 
to join this activity should follow the Google Meet code siskylibrary or follow the link in 
Google Classroom. 
 

School Library—Book Collection and Book Swap Service 
Students are able to select books that they would like to physically borrow from school, without having to go into the library.  All of the school books are 
catalogued on our ‘Destiny’ library system.  Instructions on using the ‘Destiny’ library system, including username and password have been sent to the email 
accounts of all students.   Destiny Quest enables students to find and reserve the book(s) that they would like.  Students access ‘Destiny’ by following the https://
sisedu.follettdestiny.com link.  Parents and students look at the online catalogue for Destiny and choose books they would like to borrow by clicking “HOLD IT” at 
the cover.  The librarian checks out the books and assembles a plastic bag with the book selections, labelling it for the family who can pick them up after 72 hours.  
This is the period deemed to be safe from the virus for further contact with the books after the librarian has handled them. Parents may drive up to the school and 
pick up their pack at School Reception. All visiting parents must wear face masks when they come into school.  Any parents who wish to return books may place 
them in the collection box in Reception at this time. The box would be set aside for 72 hours before any books in it are handled. 
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ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Kindergarten และ Reception เรียนรู้เรื่องบริการหน่วยฉุกเฉินประเภทต่างๆ และสนุกกับกิจกรรมตกแต่งจานอาหาร
โดยใช้ขนมตกแต่งให้เป็นรูปยานพาหนะฉุกเฉิน  
นักเรียน Year 1 และ 2 ยังคงง่วนอยู่กับการเรียนออนไลน์ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนในระดับชั้น Year 1 และ 2 ที่มีความ
กระตือรือร้นและเข้าเรียนตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ ในช่วงเวลานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทรอบด้าน ในสัปดาห์นี้นักเรียนฝึกทักษะต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะท าได้ดีมากในการเรียนรู้ที่โรงเรียน 
นักเรียนประสบความส าเร็จในการส่งอีเมลถึงเพื่อนๆ รวมถึงการต้ังค าถามและตอบค าถามได้ดีมาก 
นักเรียน Year 3  เริ่มบทเรียนใหม่เรื่อง ‘Feel the Force!’ ซึ่งนักเรียนเริ่มสังเกตแรงผลักและแรงดึง และวิเคราะห์ว่าจะเกิด
อะไรข้ึนถ้ามีแรงผลักแรงดึงวัถตุในสถานการณ์ต่างๆทุกวัน 
นักเรียน Year 4  เริ่มบทเรียนวิทยาศาสตร์ในวิชา IPC เรื่อง ‘Bright Sparks’ หรือ กระแสไฟฟ้า เมื่อต้นสัปดาห์ นักเรียนค้นคว้า
เรื่อง เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลและพลังงานที่จ าเป็นต่อสิ่งต่างๆ ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนศึกษาเรื่องเลขโรมัน การปัดเศษ 
และค่าประมาณ นอกจากนี้ ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องน้ า และการประหยัดน้ าที่บ้าน 
นักเรียน Year 5  เริ่มเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘They See the World Like This’ โดยรวบรวมเรื่องราวความประทับใจในประเทศ
ไทย เพื่อใช้เป็นต้นเรื่องของการเรียนรู้ในบทเรียนนี้ต่อไป ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนศึกษาการเรียนข่าวหนังสือพิมพ์ ด้วย
เรื่องราวของ Tim Peake นักบินอวกาศชาวอังกฤษกับภารกิจการเดินทางกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติ 
นักเรียน Year 6 เรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 3 ได้ดี ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนอ่านหนังสือเรื่อง Firebird  จากนั้นได้สนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต้ังค าถามและ
หาค าถาม นอกจากนี้ นักเรียนยังเริ่ม
บทเรียนวิชา IPC เรื่อง Fairgrounds 
และ ‘At Home Entry Point’ ทั้งยัง
ออกแบบและสร้างโมเดลรถไฟเหาะ
จ าลอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถอวดภาพ
ผลงานได้ในสัปดาห์หน้า ในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนทบทวนเนื้อหาเรื่อง
เศษส่วน เพื่อศึกษาต่อในสัปดาห์หน้าเรื่องความเชื่อมโยงของเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ นอกจากนี้ นักเรียน Year 6 
ท าผลงานใน Mathletics เป็นอันดับที่ 9 จาก 50 ข้ันเรียนในประเทศกลุ่มเอเชียของ Mathletics Hall of Fame  โดย
น้อง Freshy  ท าผลงานเป็นอันดับ 1 ของผู้ท าสถิติสูงสุด 100 คนแรกประจ าวันในกลุ่มเอเชีย  
ขอชื่นชมน้อง Freshy และนักเรียน Year 6 ทุกคนด้วย!  
 
 
ห้องสมุดโรงเรียน - ช่ัวโมงเล่านิทาน 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จะเปิดชั่วโมงเล่านิทานออนไลน์ทุกวันพุธ ต้ังแต่เวลา 14.20 น. ถึง 14.50 น. นักเรียนจะสามารถ
เลือกอ่านและชมหนังสือภาพผ่านแอพลิเคชั่น Epic ซึ่งรวบรวมหนังสืออีบุ๊คไว้มากมาย นักเรียนที่สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดกิจกรรมผ่าน Google Meet โดยใช้โค้ด siskylibrary เพื่อใช้ลิงก์จาก Google Classroom 
 

 
ห้องสมุดโรงเรียน - ระบบยืมคืนหนังสือ 
นักเรียนสามารถเลือกยืมหนังสือจากห้องสมุดได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดของโรงเรียนฯ แต่สามารถเลือกหนังสือจากระบบแคทตาล็อกหนังสือ ‘Destiny’ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้ส่งวิธีการใช้งาน รวมถึงชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่านถึงนักเรียนทุกคนผ่านอีเมลแล้ว โปรแกรม Destiny Quest จะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาและยืมหนังสือที่ต้องการ นักเรียนสามารถเข้าใช้โปรแกรม ‘Destiny’ ผ่านลิงก์ https://

sisedu.follettdestiny.com ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถเลือกหนังสือที่ต้องการและเลือก ‘HOLD IT’ ที่หน้าปก เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จะเตรียมหนังสือใส่ถุงพลาสติก พร้อมติดรายละเอียดก ากับไว้ 
ผู้ปกครองสามารถเดินทางมาติดต่อรับหนังสือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยเว้นระยะเวลาประมาณ 72 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสจากการสัมผัสหนังสือร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อรับหนังสือ
จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อกิจธุระในโรงเรียนฯ นอกจากนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถส่งคืนหนังสือที่กล่องรับหนังสือคืน ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่จะพักกล่องรับ
คืนหนังสือไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนด าเนินการจัดเก็บเข้าห้องสมุดต่อไป 
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