
Friday, 18th August 

 

 

 

 
 
 
Fun Run 
Our annual Fun Run was the first whole school event with everyone taking part at the same time for 
quite a long time.  With students in their bubbles and making the most of the wonderful fresh air 
everyone had lots of fun taking part in this event.  It was very good to see students running in fancy 
dress as well.  Well done to everyone who participated.  So far over 7000 baht has been raised in 
sponsorship.  The students will decide, through the School Council, which charity or charities that 
they would like to support.   If anyone still has sponsorship money to return, please do it as soon as 
possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primary 
This week Year 1 and 2 have launched the last story for this 
term: The Enormous Turnip. As part of their IPC topic- Let's 
Celebrate, the students have looked at Thanksgiving and what 
people do when celebrating!!   Year 3 has been working so hard, 
as always.  In mathematics the work they completed included 
learning a little about algebra - a Year 6 topic.  What amazingly clever children.  Our English text is about 
Travellers - people who like to move around and live in different places. It has been interesting to talk 
about what we think the difference is between a 
'house' and a 'home'.  In IPC, the Year 4 students 
investigated different climates around the world 

to understand what different countries are like; and how 
climate affects the way people live including the design of their homes and 
what local people are able to grow, farm and eat. Year 5 got stuck (literally) into 
making paper mache planets. They each created the base of their planets with glue, 
water and recycled paper. The planets will eventually be painted and used to create a 
model of the solar system in the corridor. This is some of the great learning they are 
doing in IPC.   Year 6 have started building robots to enter into the VEX IQ national 
robotics championship in early February. In addition, students also built the playing 
field and demonstrated great teamwork skills when doing so. We have also learned 
the rules of the game and the point scoring system. It won't be long before the robots 
are ready to go!   
 
Secondary Examination Week and Mock Examinations 
A reminder that secondary students will have an examination period towards the end 
of this term.  For students in Year 7 to Year 10 they will be assessed on work so far this 
year.  For students in Year 11 to Year 13 these are very important mock examinations 
before they take their external IGCSE, AS Level and A Level examinations in May and 
June 2022.  Some examinations for Year 11 to Year 13 start from Wednesday this 
week. 
 
Government Requirements 
There are a number of steps that we are required to take at the moment for the 
school to remain open.  These include temperature screening for everyone entering 
the school campus and again before entering the school building.  Everyone entering 
the school must have completed the ThaiSaveThai app every day before coming into 
school and should show this to the security guards upon arrival.  The ThaiChana app 
must also be scanned by one of the parents or guardians bringing the child(ren) into 
school.  I realise these steps add a little complexity to the start of the day.  However, the school is required by the 
government to ensure 100% compliance with these measures if we are to remain open.  Could all parents please ensure 
that they are following the requirements and support the school and the security staff in this matter—thank you. 

Monday 29 November 
Ensure ATK test completed before school. 
No ASA 
 

Tuesday 30 November 
No ASA. 
 

Wednesday 1 December 
Y11—World Literature Mock Examination  
 

Thursday 2 December 
Y11—Y13 Art Examination All Day 
 

Friday 3 December 

Y11/Y12—Mock examinations 
 

Saturday 4 December 
Onsite activities for dorm students. 

Monday 29 November—Saturday 4 December 

 
 
 
 
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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Fun Run 
โรงเรียนมีโอกาสจัดกิจกรรมที่ทกุคนได้มีสว่นร่วมโดยพรอ้มเพรียงกนัอกีครั้ง หลังจากทีต่้องเวน้ระยะมานานพอสมควร ทัง้นี้ เด็กๆ 
ร่วมกิจกรรมในรูปแบบบับเบ้ิล (bubble) หรือการรวมอยู่ในกลุม่เดมิตลอดเวลา ซึ่งได้สมัผัสอากาศที่บรสิุทธิ์สดชื่นและตืน่ตากับนัก
วิ่งที่แตง่กายด้วยชุดแฟนซี ทุกคนรว่มกิจกรรมด้วยความสนกุสนานร่าเริง และระดมเงนิสนับสนุนกิจกรรมไดก้ว่า 7000 บาท โดย
สภานักเรียนจะประชุมและลงมติในการน าเงินสนับสนนุจ านวนดังกล่าวนีเ้พื่อบริจาคแก่องคก์รต่างๆ ตอ่ไป ทั้งนี ้หากท่านตอ้งการ
สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส านกังานโรงเรียนตอ่ไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนเรือ่ง The Enormouse Turnip  
ในวิชา IPC เดก็ๆ เรียนรูเ้กี่ยวกับการเฉลมิฉลองในเทศกาล Thanksgiving  
นักเรียน Year 3 ตั้งใจเรียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในวชิาคณิตศาสตร์ซ่ึงได้เรียนรู้
เรื่องพชีคณิตเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นบทเรียนของพี่ๆ  นกัเรียนชั้น Year 6 นอกจากนี้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ นกัเรียนศึกษาเกี่ยวกับนักการเดนิทาง และการย้ายไปพักอาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆ นกัเรียนยังสนกุกับการนิยามความแตกต่าง
ระหว่างค าว่า ‘house’ และ ‘home’ อกีดว้ย 
นักเรียน Year 4 เรียนวิชา IPC เรื่องความแตกต่างของสภาพ
อากาศในทอ้งที่ต่างๆ ทั่วโลก เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจถึง

อิทธิพลของสภาพอากาศต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละประเทศ ยกตวัอย่างเชน่ การออกแบบอาคาร
บ้านเรอืน การเพาะปลกู การท าปศุสัตว์ และอาหารการกิน 
นักเรียน Year 5 สนุกกับการท าเปเปอร์มาเช่จากกาว น้ า และกระดาษเหลือใช้ จากนั้นก็ระบายสีดาวเคราะห์
จ าลองและจัดแสดงระบบสุริยะจ าลอง ณ โถงทางเดินหนา้ห้องเรียน  
นักเรียน Year 6 สร้างหุ่นยนต์เพือ่เตรียมความพรอ้มส าหรับการแข่งขัน VEX IQ national robotics 
championship ในเดือนกมุภาพันธ์ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้แลว้นกัเรียนยังออกแบบสนามแข่งและฝึกซ้อมควบคุม
หุ่นยนต์ พรอ้มฝกึทกัษะการท างานร่วมกนัไปด้วย อีกทั้งยังศึกษากติกา และกลยุทธิก์ารท าแต้มให้กับทีมอกีด้วย 
 
การสอบของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 
โรงเรียนจะจัดการสอบวัดความรู้ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม โดย Year 7-10 จะสอบปลายภาคตามหลักสูตร 
นักเรียน Year 11 – 13 จะสอบเสมือนการสอบ IGCSE / AS / A Level จริง ซึ่งการสอบระดับนานาชาตจิะมี
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม และมิถนุายน 2565 
นักเรียน Year 11 - 13 บางส่วนจะเริ่มสอบตั้งแต่วันพธุหน้าเป็นต้นไป 
 
มาตรการของภาครัฐ 
โรงเรียนมีความมุ่งหมายที่จะด าเนนิการในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเปิดท าการที่โรงเรยีนฯ ตามปกตติ่อไปได้  
ทั้งนี้ บุคคลใดที่จะเข้ามาภายในโรงเรียนและในอาคารเรียนจะตอ้งได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรการของ
ภาครัฐอย่างเข้มงวด ทั้งนี้หมายรวมถึงการท าแบบประเมินไทยเซฟไทยทุกเช้ากอ่นเข้ามาภายในโรงเรียนดว้ย 
ดังนั้น ท่านผู้ปกครองหรอืนกัเรียนจะต้องแสดงผลการประเมิน (ของนักเรียน) ให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบ พรอ้มทั้งเช็คอินระบบไทยชนะดว้ย  
แม้ว่าทุกท่านจะตอ้งปฏิบัติหลายขั้นตอนและใช้เวลานานพอสมควร แต่เราทกุคนจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ของภาครฐัโดยเคร่งครดั เพือ่ให้โรงเรียนเปิดท าการตามปกติตอ่ไปได้ ดังนั้น จึงเรียนขอความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่าน ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่รกัษาความปลอดภัยมา 
ณ โอกาสนีด้้วย 

วันจันทร์ท่ี 29 พฤศิจกายน 

ผู้ปกครองรายงานผลตรวจ ATK ของนักเรียน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันอังคารท่ี 30 พฤศิจกายน 

งดกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพุธท่ี 1 ธันวาคม 

Year 11 สอบ World Literature Mock Examination 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 ธันวาคม 

Year 11 - 13 สอบ Art Examination 

วันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 

Year 11 - 12 สอบ Mock Examinations 

วันเสาร์ท่ี 4 ธันวาคม 

กิจกรรมส าหรบันักเรียนหอพักภายในโรงเรียน 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 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 ่11: วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 
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