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Guy Fawkes Day 
In the UK, Guy Fawkes Day is celebrated every 
year on the 5th November.  It marks the day 
when in 1605 a plot to blow up the Houses of 
Parliament and kill King James ! Of England, was 
thwarted.  It is traditional to have a bonfire and 
burn a Guy Fawkes dummy on it, have some hot 
traditional English food and watch a fireworks 

display.  The dorm students 
were treated to a bbq and 
fire works display organised by Dr Alex on Friday 5 
November as well as a little history too.   
 
Primary 
Year 1 have been developing their number partitioning 
skills whilst Year 2 have been adding and subtracting by 20, 
30 and 40.  Year 3 have continued with their text, The Pied 
Piper of Hamelin - but they have made several changes, 
including the animals, the instrument used by the stranger 
and the place.  One of the stories is going to be called The 
Perfect Pianist of Khao Yai (with ants instead of rats).  Year 3 have also been lucky enough to go to the 
Jungle Gym with Mr Martin, making good use of the incredible outside learning environment offered by the 
school.  We are so lucky. In IPC, the Year 4 
students continued 'Different Places, 
Similar Lives'. They 
investigated celebrations and 
festivals around the world and 

researched a celebration that interested them. They then reported back to the class 
the food and drink; special clothing, music, dances, lights and decorations involved. 
Year 5 students learned all about square and cube numbers in mathematicss. They 
worked together to build some models of the numbers to help visualise the work 
they had completed in their books. Being back at school has been so fun!   Year 6 
have been enjoying reading the graphic novel 'The Savage' by David Almond. This 
week students drew a map of the story setting from descriptions in the book. 
Students also wrote a free verse poem about a character and re-enacted a scene 
from the book.  
 

Loy Kratong 
This Friday 19 November, we will be celebrating Loy Kratong in school.  Classes will complete 
activities in their year group bubbles including floating the kratongs once they have been made.   
All of the students and staff are invited and encouraged to wear traditional Thai clothes suitable 
for Loy Kratong all day.   Look out for the photos in the bulletin next week! 
 

Remembrance Service 
A Remembrance Service was held on Thursday 11 November in memory of all of those who have 
died or been injured in war so that we can enjoy the freedoms that we have today.  The service 
as held on Google Meet.  There were several readings by students in Year 9 and Year 10.  At the 
end of the service the last post was played and a two minutes silence held. 
 

School Uniform News 

A new improved sport kit and House top is now available for students from the School 
Uniform Shop.  It is more modern and more comfortable for the students to wear. We 
will ask all students to have the new sports kit for August 2022 or for any competitive 
fixtures. In the meantime the old sports kit may be worn until the end of this 
academic year.  The cold season is coming and school jumpers and blazers are also 
available for purchase from the School Uniform Shop. 
 

Mathematics Challenge 
There will be a Mathematics Challenge event in Primary on Thursday 18  November. 

Monday 15 November 
Ensure ATK test completed before school. 
No ASA 
 

Tuesday 16 November 
No ASA. 
 

Wednesday 17 November 
No ASA. 
 

Thursday 18 November 
Primary Mathematics Challenge 
No ASA. 
 

Friday 19 November 

Loy Kratong 
No ASA. 
 

Saturday 20 November 
Onsite activities for dorm students. 

 

 
 

Monday 15 November—Saturday 20 November 

 
 
 
 
All government regulations for the 

school to open must be followed. 
Below are some key examples: 

 Stay at home if you have any covid 
symptoms! 

 Masks must be worn. 

 Maintain a distance of 1.5 M from 
others. 

 Complete the ThaiSaveThai app every 
day before coming to school. 

 No food to be brought into school from 
outside of the school. 
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Guy Fawkes Day 
ชาวอังกฤษจะเฉลิมฉลองเนื่องในวัน Guy Fakes Day  ในวันที่ 
5 พฤศจิกายนของทุกปี วันดังกล่าวนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
ความส าเร็จใจการขัดขวางแผนลอบวางระเบิดรัฐสภาอังกฤษ
และแผนการลอบปลงพระชนม์   พระเจ้าเจมส์  
การเฉลิมฉลองตามประเพณีได้แก่การเผาหุ่นจ าลองของ Guy 
Fawkes และทานอาหารพื้นเมืองอังกฤษ พร้อมชมพลุไฟ 

นักเรียนหอพักจึงได้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้จากดร.อเล็กซ์ พร้อมทั้งรับประทานบาร์บีคิวในค่ าของวันที่ 5 
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ 
 
ข่าวสารจากระดับชั้นมัธยมศึกษา 
นักเรียน Year 1 ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการแบ่งจ านวน  
นักเรียน Year 2 ฝึกฝนการบวกและลบจ านวน 20 30 และ 40 
นักเรียน Year 3 อ่านเรื่อง The Pied Piper of Hamelin ซึ่งมีการ
ประพันธ์ใหม่หลายครั้ง โดยเปลี่ยนสัตว์ที่เป็นตัวละครหลัก เครื่องดนตรี 
และฉากในเรื่อง หนึ่งในผลงานรีเมคคือ The Perfect Pianist of Khao 
Yai (มีมดเป็นตัวละครหลักแทนหนู) นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้สนุกกับกิจกรรมที่ Jungle Gym ร่วมกับครูมาร์ติน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนด้วย 
นักเรียน Year 4 เรียนเรื่อง ‘Different Places, 
Similar Lives’ โดยศึกษาว่าผู้คนในแต่ละมุมโลกมี
งานเฉลิมฉลองหรือจัดงานเทศกาล
อะไรบ้าง โดยค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกตาม

ความสนใจและน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม การแต่งกาย ดนตรี การเต้นร า แสง สี 
เสียง และการประดับประดาของงานหรือเทศกาลนั้นๆ ด้วย 
นักเรียน Year 5 เรียนรู้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมและลูกบาศก์ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนช่วยกันสร้างแบบจ าลอง
ข้ึนจากผลลัพธ์ของการค านวณที่นักเรียนแก้โจทย์ในแบบฝึกหัด นักเรียนสนุกกับการเรียนในชั้นเรียนมาก 
นักเรียน Year 6 สนุกกับการอ่านนวนิยายเรื่อง ‘The Savage’ โดย David Almond และวาดผังโครง 
นอกจากนี้ นักเรียนยังฝึกแต่งกลอนเกี่ยวกับตัวละครและฉากที่ชื่นชอบในเรื่องด้วย 
 
งานลอยกระทง 
โรงเรียนจะจัดงานลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ นักเรียนจะท ากิจกรรมในห้องเรียนตามมาตรการบับเบิ้ล และ
ลอยกระทงเป็นรายระดับชั้น  
นักเรียนทุกคนควรแต่งกายด้วยชุดไทยตามประเพณี  
ท่านผู้ปกครองสามารถรอชมภาพบรรยากาศได้ในวารสารข่าวฉบับหน้า 
 
Remembrance Service 
โรงเรียนจัดพิธีร าลึกผู้เสียสละในสงครามในอดีตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Google Meet นักเรียน Year 9 
และ 10 เป็นตัวแทนอ่านค าร าลึก และทุกคนร่วมกันสงบนิ่งเป็นเวลา 2 นาที 
 
School Uniform News 
ชุดกีฬาแบบใหม่ที่สวมใส่สบายมาก พร้อมจ าหน่ายแล้วที่ Uniform Shop  
นักเรียนทุกคนจะต้องมีชุดกีฬาใหม่ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือเมื่อมีรายการแข่งขันกีฬา 
อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังสามารถสวมใส่ชุดกีฬาแบบเดิมได้ถึงสิ้นปีการศึกษานี้ 
ส าหรับฤดูหนาวที่ก าลังจะมาถึงนี้  โรงเรียนเตรียมเสื้อไหมพรมและเสื้อคลุม (blazer) พร้อมจ าหน่ายแล้ว  
 
กิจกรรม Mathematics Challenge 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรม Mathematics Challenge ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายนนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ท่ี 15 พฤศิจกายน 

ผู้ปกครองรายงานผลตรวจ ATK ของนักเรียน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันอังคารท่ี 16 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพุธท่ี 17 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศิจกายน 

กิจกรรม Primary Mathematics Challenge 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันศุกร์ท่ี 19 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันเสาร์ท่ี 20 พฤศิจกายน 

กิจกรรมส าหรบันักเรียนหอพักภายในโรงเรียน 

 วันจันทร์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 

 

 

ทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐโดยเคร่งครัด 

ยกตัวอย่างส าคัญ เช่น 

 ไม่มาโรงเรียน หากมอีาการป่วยเป็นที่น่าสงสัยว่าติดเช้ือไวรัส covid 19 

 สวมใส่หน้ากากอนามัย 

 รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 ตอบแบบประเมินความเส่ียงผ่านระบบไทยเซฟไทยก่อนเข้ามาภายโรงเรียน 

 งดน าอาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 

 รายงานผลตรวจ ATK ประจ าสัปดาห์ 

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที ่9: วนัจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 


