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Head of Campus Update 
The situation in Thailand is gradually improving and we are seeing a return towards normality.   
A reduced schedule of after school activities will be running from this week and we are now looking to start 
running some trips with very careful risks assessments taking place for each one, as is usually the case.  
Parents meetings for both primary and secondary students will be happening at the end of this half-term.  
For the first time we will be running a hybrid appointment system where parents can opt for a face to face 
appointment with the subject or homeroom teacher at school or a Zoom meeting online.  I will be writing 
with details of the system and how to make appointments this week.  With Chinese New Year this Tuesday 
and Sports Day the following week the students can start to  enjoy the breadth of activities that we are 
used to seeing in the school.  
 
After School Activities 
Our after school activities programme for Term 2 will start on Monday 31 January.  These will run from 
15:30 until 16:20. Students have a snack in the Canteen between the end of lessons and the start of their 
clubs.  We are currently running a limited programme that keeps students in their year group bubbles.   
 
Sixth Form Events 
Students in Year 11 have had their interviews with Dr. Kevin for their place in the sixth form this week.  This 
follows on from the sixth form taster day and the sixth form options fair last term that help give the 
students information about the choices that they are making. 
 
Chinese New Year 
The Chinese New Year is coming!  On Tuesday 1 February we will be having a scaled back celebration, which 
this year takes into account restrictions around covid.  Students and staff are encouraged to come to school 
dressed in traditional Chinese costumes, with the colour red as the theme!  We are not bringing in the 
external Lion Dancers this year.  Instead Ms. Yu, our Mandarin teacher is organising some staff and students 
to provide some traditional Chinese dancing during Period 1.  After normal lessons for the rest of the morning,  there will be a Chinese themed dinner 
and then some Chinese activities in homerooms during the afternoon.  
 
Sports Day 
We will be holding our Sports Day on Tuesday 8 February.  This is focused on athletics with 
fun adapted events for the younger children.  Students will need to come to school in their 
PE kit in the morning.  We have recently added a long jump to the facilities in the field and 
this is one of the athletics events that many students are currently learning and practising 
for in their PE lessons. 
 
Primary 
Year 1 and 2 have been working hard learning about sharing. They have looked at many 
ways of showing how they could share objects and then writing what they have done in a 
number sentence. They have also been reading their books that they have made to their 
friends. Year 3 are revisiting 2D shapes but using their own devices to research properties 
of the shapes, and consolidate previous learning.  In English students have designed a 
newspaper front page to report why Egg Box Dragon is famous.  Year 3 look forward to 
sharing their finished work with you all next week. In IPC, the Year 4 students have 
continued the topic 'Chocolate'. They have investigated the history of chocolate, 
focusing on the lives of ancient Mayans and examining their  religion and beliefs. They have 
also created careful observations and drawings of Mayan artefacts. Year 5 have been 
working hard to put their learning of figurative language into a variety of poetry types 
including Haiku, Tanka, Cinquains and Kennings. The students have enjoyed working out 
the numbers of syllables and gaining confidence with their language skills. They have 
produced a number of excellent examples and will be working to publish a small poetry 
book each next week.  Year 6 students have been putting together an interactive 
presentation based on their chosen system of the body. The students are working hard to 
incorporate models, research notes, diagrams, analogies and fun fact cards in order to 
engage and captivate their audience for their final presentation.  

 
Monday 31 January 

Learning in school. 
ASA programme begins 
 

Tuesday 1 February 
Learning in school. 
Chinese New Year 
ASA programme 
 

Wednesday 2 February 
Learning in school. 
ASA programme 
 

Thursday 3 February 
Learning in school. 
ASA programme 
 

Friday 4 February 
Learning in school. 
 

Saturday 5 February 
Onsite activities for dorm students. 

Monday 31 January — Saturday 5 February 

 
 
 
 
 
 
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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Thai Save Thai 

Thank you for those who have been completing a daily Thai Save Thai questionnaire and showing the 
daily result to our security team at the screen point before entering into school.  

To enable the school to keep the records, as required by the government, please make sure that your 
child logs in to the system before completing the questionnaire. The process is summarised below: 

 

 

1. Log in / เขา้สู่ระบบ 

2. User /ผูใ้ชง้าน  

 Select  ‘People / Employees’ เลอืก ‘ประชาชน/พนกังาน’ 

3. Username / ชือ่ผูใ้ชง้าน  

 Student’s school email address / อีเมลของนักเรียน 

 *For example / ตวัอย่าง: test.123_kys@sis.edu 

4. Password / รหสัผา่น 

 12345678 

 

Please feel free to contact Reception if you forgot your reset password or have any troubles 
with logging in. 
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สารจากครูใหญ่ 

สถานการณ์โดยรวมทั่วประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยเห็นได้จากการกลับเข้าสู่สภาวปกติใหม่ของประชาชนในระยะนี้ 

โรงเรียนฯ จะเริ่มกิจกรรมหลังเลิกเรียนต้ังแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยจ ากัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มในแต่ละวัน อีกทั้งยังวางแผนการจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา ซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์ส าหรับทุกโครงการต่อไป  

นอกจากนี้ การประชุมผู้ปกครองและครูประจ าชั้นจะมีข้ึนในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดครึ่งภาคเรียนนี้ โดยท่านผู้ปกครองสามารถเลือกเข้าระบบใน

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือเข้าประชุมที่โรงเรียนฯ ก็ได้ ทั้งนี้ กระผมดร.เควิน ไฮแลนส์ จะเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้  

อย่างไรก็ตาม ในวันอังคารที่จะถึงนี้  เด็กๆ จะได้สนุกกับการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์ถัดไปด้วย 

 

กิจกรรมหลังเลิกเรียน 

ส าหรับภาคเรียนที่ 2 นี้ กิจกรรมหลังเลิกเรียน (ASA) จะมีข้ึนต้ังแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม เป็นต้นไป โดยจะเสร็จสิ้นเวลา 16.20 น. นักเรียนจะ

พักรับประทานอาหารว่างหลังเลิกเรียน หรือก่อนเริ่มกิจกรรม ASA อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ จ าเป็นต้องจ ากัดจ านวนกิจกรรมและด าเนินการใน

ลักษณะเฉพาะกลุ่มหรือ bubbles ต่อไป 

 

กิจกรรมส าหรับระดับ Sixth Form  

นักเรียน Year 11 เข้าพบดร.เควิน ไฮแลนส์ ในสัปดาห์นี้ หลังจากได้ทดลองเรียนและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนหลักสูตร Sixth 

Form ในภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกวิชาเรียนในระดับ Sixth Form ต่อไป 

 

การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีนในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 นักเรียนและบุคลากรจะแต่งกายด้วยชุดตามประเพณีจีน หรือเน้นการแต่งกายด้วยชุดสีแดง 

แม้ว่าในปีนี้โรงเรียนฯ ไม่สามารถเชิญคณะเชิดสิงโตเข้าท าการแสดงได้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดนั้น ครูกว่างเจียน หยี  

ครูประจ าวิชาภาษาจีน จัดเตรียมการแสดงระบ าพัดจีนโดยตัวแทนนักเรียนและครู โดยการแสดงจะมีข้ึนในคาบเรียนที่ 1  

จากนั้นนักเรียนจะเข้าชั้นเรียนตามปกติ และจะรับประทานอาหารกลางวันตามแบบประเพณีจีน ก่อนร่วมกิจกรรมต่อใน

ภาคบ่าย 

 

การแข่งขันกีฬา 

โรงเรียนฯ จะจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑาและเกม ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาของ

โรงเรียนฯ เมื่อเร็วๆ นี้ แผนกวิชาพลศึกษาได้บรรจุกีฬากระโดดไกลเข้าในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนได้เริ่มทดลองฝึกทักษะใน

คาบเรียนวิชาพลศึกษาแล้ว 

 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 ต้ังใจเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งจ านวน และทดลองแบ่งสิ่งของด้วยวิธีการต่างๆ โดยเขียน
เป็นประโยคสัญลักษณ์ (a number sentence) นอกจากนี้ เด็กๆ ยังอ่านหนังสือที่แต่งข้ึนด้วยตนเองให้เพื่อนๆ ฟังด้วย 
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องรูปร่างและรูปทรง 2 มิติ โดยใช้เครื่องมือของตนเองค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
รูปร่างและรูปทรงต่างๆ ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนออกแบบหนังสือพิมพ์หน้า 1 เพื่อน าเสนอความโด่งดังของ Egg 
Box Dragon และจะน าเสนอผลงานในสัปดาห์หน้านี้  
นักเรียน Year 4 ยังคงเพลิดเพลินกับการเรียนรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลต ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา โดยเฉพาะในยุค
ของชาว Mayan ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อของพวกเขาด้วย นักเรียนจึงต้ังสมมติฐานและวาดภาพเกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์ของชาว Mayan ด้วย 
นักเรียน Year 5 วิเคราะห์การใช้ภาษาในบทกลอนประเภทต่างๆ เช่น Haiku, Tanka, Cinquains และ Kennings เด็กๆ 
สนุกกับการนับจ านวนพยางค์และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากข้ึน ทั้งนี้ นักเรียนมีผลงานสะสมไว้จ านวนหนึ่งแล้ว จึงมี
แผนการท าสมุดรวมกลอนในแต่ละสัปดาห์ต่อไป  
นักเรียน Year 6 เตรียมการน าเสนอผลงานแบบ interactive presentation เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเลือก
ตามความสนใจ และจัดเตรียมสื่อการน าเสนอ เช่น แบบจ าลอง ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า แผนไดอะแกรม และการ์ด
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลครุษจีน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธที่ 2 กุมภาพนัธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพนัธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศกุร์ที่ 4 กุมภาพันธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ ์
กิจกรรมส าหรับนักเรียนหอพักภายในโรงเรียน 

Monday 31 January — Saturday 5 February 

ทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

โดยเคร่งครัด ยกตัวอย่างส าคัญ เช่น 

 งดการเดินทางมาโรงเรียน หากมีอาการป่วยเป็นที่น่า

สงสัยว่าติดเชื้อไวรัส covid 19 

 สวมใส่หน้ากากอนามัย 

 รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 ตอบแบบประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย

ก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน 

 งดน าอาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที ่16: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 



Friday, 18th August 

 

 

ระบบไทยเซฟไทย 

ขอขอบคุณนักเรียนและผูป้กครองทุกทา่นที่ให้ความร่วมมอืในการตอบและแสดงผลประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทยก่อนเดินทางเข้า
มาภายในโรงเรียนฯ 

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนฯ สามารถด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติประจ าวัน จึงขอความกรุณาท่านตรวจสอบให้
แน่ใจว่าทา่นหรือบุตรหลานได้ท าการลงชื่อเข้าสู่ระบบกอ่นตอบแบบประเมินทุกครั้ง  

 

วิธีการล็อกอินเขา้สู่ระบบไทยเซฟไทยโดยใช้บัญชีผู้ใช้งานของนักเรียน มีดังนี้ 

1. Log in / เข้าสู่ระบบ 

2. User /ผู้ใช้งาน  

 Select ® ‘People / Employees’ เลือก ‘ประชาชน/พนักงาน’ 

3. Username / ชื่อผู้ใช้งาน  

 Student’s school email address / อีเมลของนักเรียน 

 *For example / ตัวอย่าง: test.123_kys@sis.edu 

4. Password / รหัสผ่าน 

 12345678 

 

หากพบปัญหาการใช้งานหรือลืมรหัสผา่น (ที่ตั้งใหม่) กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยด่วนที่สุด  

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที ่16: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 


