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Get your Odd Socks Ready 
Down Syndrome affects people who suffer from the disease through no fault of neither their own nor 
of their parents. A mistake happened even before they were conceived during a biological process 
called meiosis. This means they are born with a third copy of chromosome number 21 that affects 
their health and cognitive capacity. They do however have the same physical and emotional needs as 
everyone else. Sadly sometimes Down Syndrome people do not get the opportunity to live fulfilled 
lives. International Down Syndrome day on the 21 March is to raise awareness of these issues. We 
are inviting students, staff and parents to order a pair of odd socks for 150 baht from Down 
Syndrome International (DSI), a charity that we have supported for the last two years. Their work 
provides training in countries around the world. If you would like to know more please ask Dr Alex or 
check out the DSI website https://www.ds-int.org/. This year we are also delighted to announce that 
Sir Robert Martin received a knighthood for services to people with disabilities. He was born with 
brain damage and had a traumatic upbringing, yet he served on a United Nations committee last year 
and has worked tirelessly as an advocate for people with disabilities. He should be a source of 
inspiration for us all.    
 
IGCSE Examination Season is Coming 
Year 11 are working hard towards their IGCSE examinations. Externally sat examinations for our 

students will take place between 9 April and 5 June.  

External IGCSE examinations cannot be moved or taken on 

another day so it is essential that students know when their 

examinations are and ensure that they attend the 

examination!  Each Year 11 student will have an individual 

examination timetable issued to them from the 

Examinations Officer, Mr Nifty. 

 

 

Primary 
This week the Kindergarten children have been learning how to use weighing scales. 
They compared the weight of different pumpkins and talked about which were 
heavier and lighter. The most impactful thing the Year 1 and Year 2 children have 
learned this week is the importance of knowing how to phone 1669 in an 
emergency—if you are a Year 1 or Year 2 parent do please test their understanding! 
Year 3 students visited Korat Fossil Museum this week. They viewed the Petrified 
Wood, Ancient Elephant and Dinosaur exhibitions where they started to develop an 
opinion as to how the dinosaurs became extinct. Year 4 have focussed on fractions 
and enjoyed assembling a jigsaw puzzle in maths. As for English they generated 
similes and metaphors using exciting adjectives. The class continued their IPC unit on 
ancient Egypt, trying their hands at writing hieroglyphics. Year 5 used their knowledge 
of circuits to construct a board game which turns on a light if the question is matched 
correctly. In computing, they have been learning to name a procedure using the Logo 
programming software to save them from having to write the same code over and 
over. They have also been working hard on writing an opening to a traditional tale 
using the Three Billy Goats Gruff story framework.  Year 6 have been learning all about 
converting between grams, kilograms and metric tonnes in mathematics and have had 
their End of Unit Test for Unit 6. They have been learning all about how humans might 
be able to live on Mars and we are all looking forward to our trip to the Planetarium 
next week.  
 
Parent Meetings and End of Half-term Arrangements 
The end of this half-term will be at 15:00 on Thursday 6 February.  Could parents please make sure that they pick up their children promptly as 
teachers and teaching assistants are involved in the parent meetings that start very shortly afterwards. Parent meetings with the tutor for Year 4 
and below will be in homerooms.  All other meetings will be in the Study Hall.  Primary meetings with homeroom tutors are by appointment 
whilst there is no booking system for other teachers.  Reports may be collected from outside of the Admission Officers room on the main 
corridor. 

Monday 3rd February 
 

Tuesday 4th February 
Y6 trip to Planetarium 
Y10 trip to PCS Machines 
 

Wednesday 5th February 
Sports Day—Y3—Y11 
 

Thursday 6th February 
Sports Day—KG to Y2. 
Parent Meetings from 15:10 
Reports issued. 
End of Half Term—Parents pick up students at 15:00 
 

Friday 7th February 
School closed to students 
Teacher training day. 
 
 

 
 

 
 
 

Monday 3rd  – Friday 7th February 

 
 
 

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.  
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เตรียมถุงเท้าไม่เข้าคู่ 
ผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมต่างตอ้งทกุขท์รมานกับอาการของโรค ซ่ึงไม่ใช่ความผิดของพวกเขาหรอืแมแ้ต่ผู้ปกครองเองก็ตาม ความ
บกพร่องนั้นเกดิขึ้นตั้งแตก่ระบวนการแบ่งเซลล์หรือระยะไมโอซิส ซ่ึงเป็นความผิดปกตขิองโครโมโซมคู่ที่ 21 โดยในคนปกติจะมีเพยีง 
2 แท่ง แต่ในกลุ่มผูม้ีอาการดาวน์ซินโดรมจะมี 3 แท่ง ถึงแมอ้ย่างนัน้ผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมก็ยังมีความตอ้งการพื้นฐาน ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับคนอืน่ทั่วไป  ซ่ึงเป็นทีน่่าเศร้าที่พบว่าผูม้ีอาการบางคนไมไ่ด้รับโอกาสในการด าเนนิชีวิตอย่างเต็มที่ 
ดังนั้น ในวนัที่ 21 มีนาคม ของทกุปี จึงเป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก ดังนัน้ โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนให้นักเรียน บุคลากร รวมถึงท่าน
ผู้ปกครองสั่งซ้ือถุงเท้าไมเ่ข้าคู่ หรือ odd socks ในราคา 150 บาทจากองคก์ร Down Syndrome International (DSI) เพือ่การ
กุศล ซ่ึงโรงเรียนฯ ได้ให้การสนับสนนุกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปีแลว้ องคก์รดังกล่าวมกีิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก หากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามมายังดร.อเลก็ซานเดอร์ วอลเลอร ์หรอื
เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ https://www.ds-int.org/ ซ่ึงในปีนี้ ได้มกีารประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าท่านเซอร์  โรเบิร์ต มาร์ตินไดร้ับ
รางวัลอัศวินในฐานะที่เป็นผู้ชว่ยเหลือผูม้ีความพิการหรือด้อยสมรรถภาพ ซึ่งท่านเซอร์โรเบิร์ต มารต์ิน มีความผิดปกติของสมอง
ตั้งแต่ก าเนิด และไดร้ับเชิญให้เข้ารว่มเป็นคณะกรรมการองคก์ารสหประชาชาตเิมือ่ปีทีผ่่านมา และยังช่วยสนับสนุนงานเกี่ยวกับกลุ่ม
ผู้มีความพกิารหรือดอ้ยสมรรถภาพมาโดยตลอด ท่านเซอรโ์รเบิร์ต มาร์ตนิ จึงเป็นบุคคลตัวอย่างส าหรับพวกเรา 
 
 

 
การสอบวัดความรู้หลักสูตร IGCSE 
นักเรียน Year 11 จะต้องเตรียมตัวอย่างหนัก เพื่อการสอบวัดความรู้        
จบการศกึษาหลักสูตร IGCSE ซ่ึงจะมีขึน้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 5 
มิถุนายน 2563 การสอบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงก าหนดการได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น นกัเรียนจะตอ้งเตรียมความพร้อมและไม่พลาดการสอบ! 
ทั้งนี้ นักเรียนแต่ละคนจะไดร้ับตารางการสอบของตนเองจากครนูิโคลัส แคทส ์
(นิฟตี้) ผู้ประสานงานการสอบวัดความรู ้
 
 

ข่าวสารจาระดับช้ันประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Kindergarten เรียนรู้เรือ่งการชั่งน้ าหนกั และเปรียบเทียบน้ าหนักของผลฟักทองขนาด
ต่างๆ เพือ่หาว่าผลไหนหนักหรือเบากว่ากัน  
ส่ิงส าคัญทีสุ่ดทีน่กัเรยีน Year 1 และ 2 ไดเ้รียนรู้ในสัปดาห์นี้คือ ความส าคัญของเบอร์โทรศัพท์ 1669 ในกรณี
ฉุกเฉิน ท่านผู้ปกครองสามารถช่วยทบทวนความเข้าใจของนกัเรียนในเรื่องนี้ได้! 
นักเรียน Year 3 เดินทางไปทัศนศกึษา ณ พิพิภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดกึด าบรรพ์ และพิพิธภณัฑ์
ไดโนเสาร์ จากนัน้ นกัเรียนร่วมกันคน้คว้าหาสาเหตุที่ไดโนเสาร์สูญพนัธุ์ไปจากโลกใบนี้ 
นักเรียน Year 4 สนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและเกมปริศนาอกัษรไขว้ ส่วนในวิชา
ภาษาอังกฤษ นกัเรียนสร้างค าอุปมาอุปไมยโดยใช้ค าคุณศัพท์ นอกจากนี้ ในวิชา IPC นกัเรียนยังคงศึกษาเรื่อง
อียิปต์โบราณ และลองเขียนอักษรอียิปต์โบราณด้วย 
นักเรียน Year 5 ใช้ความรู้พืน้ฐานในการตอ่วงจรไฟฟ้าของบอร์ดเกม ซ่ึงจะเปิดไฟเมื่อได้รับค าตอบที่ถกูตอ้ง   
ในวิชาคอมพิวเตอร ์นกัเรียนรูจ้ักขั้นตอนของการใช้โปรแกรมออกแบบโลโก ้เพื่อลดขัน้ตอนการสร้างโค้ดซ้ าๆ ได้
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝกึการแต่งนิทาน โดยอ้างอิงจากโครงเรื่อง Three Billy Goats Gruff 
นักเรียน Year 6 เรียนรู้การแปลงหน่วยกรมั เป็นหน่วยกิโลกรัมหรอืตัน และสอบจบหน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 และยัง
ศึกษาค้นคว้าเรือ่งความเป็นไปได้ของการด ารงชีพของมนุษย์บนดาวอังคาร ดังนั้น ในสปัดาห์หน้า นกัเรียนจะได้
เดินทางไปทัศนศกึษา ณ ท้องฟ้าจ าลอง กรงุเทพมหาคร 
 
การประชุมผู้ปกครองและครู  
โรงเรียนฯ จะปิดครึ่งภาคเรียนที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพนัธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  
ขอความกรุณาท่านรับบุตรหลานในเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ครแูละผู้ชว่ยครูสามารถเข้าร่วมการการประชมุ
ผู้ปกครองและครูได้ 
การประชุมส าหรับผู้ปกครองนกัเรียน Kindergarten ถึง Year 4 จะมีขึน้ในห้องเรียนประจ าระดับชัน้ ส าหรับระดับชั้นอื่นๆ จะมีขึน้ ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) 
ผู้ปกครองนกัเรียนระดับชัน้ประถมศกึษาสามารถลงชื่อนัดหมายเวลาเข้าพบครูประจ าชัน้ล่วงหน้าได้  
ทั้งนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถตดิต่อรับใบแสดงผลการเรียนของบุตรหลานไดท้ี่ด้านหน้าส านักงานฝ่ายรับสมัครนกัเรียน 

วันจันทร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์  

วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

Year 6 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจ าลอง กทม. 

Year 10 ทัศนศึกษา ณ บริษัท PCS Machines 

วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 

การแข่งขันกีฬาประจ าปี (Year 3 - 11) 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 

การแข่งขันกีฬาประจ าปี (Year KG - Year 2) 

การประชุมผู้ปกครองและครู ต้ังแต่เวลา 15.10 น.  

รับใบแสดงผลการเรียน 

ปิดครึ่งภาคเรียน - รับนักเรียนได้ต้ังแต่เวลา 15.00 น.  

วันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 

โรงเรียนฯ ปิด  
การอบรมเชิงปฏับัติการส าหรับบุคลากรฝ่ายการสอน 

วันจันทร์ที่ 3  - วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 

 
 
 
 
นักเรียนควรเดินทางมาถึงโรงเรียนภายในเวลา 
07.50 น.  
เพื่อลงชื่อเข้าเรียน และจะได้ไม่พลาดประกาศหรือ
ข่าวส าคัญประจ าวัน—ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 
 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่20: วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 
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Chinese New Year 
Students celebrated the Chinese New Year last week—photos are below. 
เทศกาลตรุษจีน 
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