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Sports Day 
We held our Sports Day on Tuesday 8 February.  This was an extremely successful event that took 
place over the course of the whole day and involved every student in the school on the day.  There 
were many familiar athletics events such as sprints, running relays, long jump, high jump, shotput and 
javelin. There were adapted versions for primary students and special events for EYFS. In many 
school’s Sports Days students might get to take part in one or two events, or maybe just be a 
spectator for the whole day. However, at St. Stephen’s all of the students took part in a circus of 
events in the morning, with many choosing to do extra events on the day.  In the afternoon, when the 
finals took part and the medals for the day were given out, it was fantastic to see so many students 
being rewarded for their efforts.  I am so proud of all the students who took part—well done to them 
all.  Thank you also to all of the staff who organised and supported the event, especially the PE 
team—Mr. Tom and Mr. Tong.  Pictures may be found on the next page. 
 
Primary 
Year 3 have continued their topic on cocoa, and as part of their homework they had to research 
different brands of chocolate.  In mathematics they drew a 3D chocolate bar and then put the names 
of the chocolate bars on the pieces.  They used the VEX robots, consolidating the use of quarter turns 
and half turns, to instruct the robots to move from one piece of chocolate to another.  It was great 
fun! Year 6 started a new unit in English focusing on the book 'Love That Dog' by Sharon Creech. The 
book is a powerful narrative poem that explores a child's development as a poet over the course of a 
school year. First, students had a class discussion about their feelings towards poetry, which they will 
return to at the end of the unit. The students also read, analysed and discussed several of the famous 
poems that are referred to in the book.   All of the primary students enjoyed their sports day on 
Tuesday. 
 
ATK Tests 
Thank you for everyone’s patience in taking the ATK tests. This is helping to keep the whole school community safe.  Could the name of the 
person taking the test and the date and time that the test was taken please be included in the photo submitted—thank you.  A reminder that 
these will need to be done before the start of the new half-term on Monday 21 
February. 
 
Parents Meeting and End of Term Arrangements 
Thank you to all parents who took part in the parents evening on Friday 11 February. 
This is the first occasion on which our staff have had a hybrid parents evening with 
both face to face and online meetings. The vast majority of appointments appear to 
have taken place quite smoothly, so well done to all concerned.  Please do let me 
have any feedback so that I can take account of this for future parent meetings. 
Feedback can be sent directly to me by email at hoc_ky@sis.edu .    
 
VEX IQ: Pitching In 2021-2022 National Robotics Competition  
On Saturday 4th February 2022 St. Stephens International School Khao Yai sent an 
enthusiastic robotics team to compete in the VEX IQ: Pitching In National Robotics 
Tournament. The team consisted of Bell and Yaya, both Year 6 students. The team 
members were very independent and laser-focused all day. The girls’ strategy to hang 

the robot off the bar 
consistently got them six 
points in each of their 
qualifying matches. On the 
other hand, the strategy 
to shoot the ball into the 
bucket proved slightly 
more challenging than 
expected. At the end of 
the day, the team finished 
in a very respectable 16th 
place out of twenty-five 
teams. Mr Paul, Ms Joy, 
and Nurse Oh were 

extremely proud of them for such a strong showing at their first competition. Many other participants were older secondary school students and 
experienced participants. The winning teams from the weekend will go to Dallas, Texas to compete in the VEX IQ World 
competition in May. We can’t wait to return to St. Andrew’s Bangkok for next year’s competitions.  

Monday 21 February 

Learning in school. 

ASA programme  

Tuesday 22  February 

Learning in school. 

ASA programme 

Wednesday 23  February 

Learning in school. 

ASA programme 

Flu vaccination secondary 

Thursday 24  February 

Learning in school. 

ASA programme 

Friday 25 February 

Learning in school. 

Saturday 26  February 

Dorm trip to the Skydive Thailand Centre 

Monday 21 — Saturday 26 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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การแข่งขันกีฬา 
เมื่อวันอังคารที่ 8 กมุภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนประสบความส าเร็จอย่างย่ิงในการจัดการแข่งขันกรีฑาส าหรับนักเรียนทกุคน   
ซ่ึงประกอบไปด้วย การวิ่งระยะสัน้ วิ่งผลัด กระโดดไกล กระโดดสูง ขว้างลูกเหล็ก และพุ่งแหลน โดยมีการปรับรูปแบบให้เหมาะ
ส าหรับผู้เล่นในระดับประถมและ EYFS ด้วย  
การจดัการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนโดยทัว่ไปนั้นนักเรียนจะมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 หรือ 2 รายการ หรอืเป็นผู้ชมผู้เชียร์ตลอด
ทั้งวัน แต่ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตเีฟ่นส์ เขาใหญน่ั้น ทกุคนมโีอกาสเข้ารว่มการแข่งขนัในภาคเช้า และยังสามารถ
เลือกเข้าร่วมแข่งขันในรายการพิเศษอื่นๆ ได้อีกดว้ย  
ในภาคบ่ายมีการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ซึ่งเป็นทีน่่ายินดทีี่นกัเรียนได้รับรางวัลส าหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทของ
ตนเอง กระผมดร.เควนิ ไฮแลนส ์มีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนทกุคนอย่างย่ิงและขอแสดงความชืน่ชมมา ณ โอกาสนี้ 
นอกจากนี้ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรที่มีส่วนรว่มในการจัดกจิกรรมดังกล่าวนี ้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอขอบคุณแผนกวิชาพลศึกษา ครูโธมัส สมิธ (ทอม) และครธูีระชัย ทองมา (โต้ง)  
ขอเชญิชมภาพบรรยากาศการแข่งขันหน้าถดัไป 
 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องโกโก้ โดยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชอ็กโกแลตย่ีห้อต่างๆ นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนสร้างรปู
ช็อกโกแลตแท่งแบบ 3 มติิ และใส่ชื่อไว้ในแต่ละชิน้ นอกจากนี้ นักเรียนยังฝกึควบคุมหุ่นยนต์ VEX ให้หมุนและเคลือ่นย้ายแท่ง
ช็อกโกแลตด้วย เด็กๆ สนกุกับการเรียนรู้ในครั้งนี้มาก! 
นักเรียน Year 6 เริม่บทเรียนใหม่เรื่อง ‘Love That Dog’ โดย Sharon Creech หนังสือกลอนเล่มนี้จะชว่ยส่งเสรมิทกัษะการ
ประพันธก์ลอนของนกัเรียนตลอดปีการศึกษานี้ นกัเรียนได้เริม่สนทนาแบบรวมกลุ่มเพือ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่ง
กลอน โดยจะกลับมารวมกลุม่แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนัอกีครั้งหลังจากเรียนจบบทเรยีนแล้ว  
นักเรียนสามารถอ่าน วิเคราะห์ และวจิารณบ์ทกลอนซ่ึงเป็นทีรู่้จัก ที่หยิบยกมาจากหนงัสือเล่มดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้ นักเรียนทกุคนยังสนกุกับกิจกรรมในวัน Sports Day ด้วย 
 
การตรวจ ATK  
ขอขอบคุณทกุท่านส าหรับความรว่มมอืในการส่งตรวจการตรวจ ATK ของนกัเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทา่นส่วนช่วยให้โรงเรียนสามารถด ารงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง 
อนึ่ง ในการส่งผลการตรวจครั้งตอ่ไป ขอความกรณุาท่านระบุชื่อของผูท้ี่เข้ารับการตรวจและวนัที่ท าการตรวจ 
ก่อนถ่ายภาพผลตรวจและส่งรายงานถึงโรงเรียน - ขอขอบคุณลว่งหน้ามา ณ ที่นี ้
ทั้งนี้ นักเรียนทกุคนจะต้องสง่ผลการตรวจ ATK ในวันจันทรท์ี่ 21 กุมภาพนัธ์นี ้
 
การประชุมผู้ปกครอง 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครูและผู้ปกครองเมือ่วนัศุกร์ที ่11 กมุภาพันธท์ี่ผ่านมา 
ซ่ึงนับเป็นครั้งแรกทีม่ีการจัดการประชุมแบบผสมผสานทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากท่านมขี้อเสนอแนะประการใด กรณุาติดตอ่ดร.เควิน ไฮแลนส์ ผ่านระบบ
อีเมลถึง hoc_ky@sis.edu  
 
การแข่งขัน VEX IQ: Pitching in 2021-2022 National Robotics Competition 
ในวันเสารท์ี่ 4 กุมภาพนัธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งตัวแทนนกัเรียนคือน้อง Bell และนอ้ง Yaya จาก Year 6 เข้า
ร่วมการแข่งขนั VEX IQ: Pitching In National Robotics Tournament ซ่ึงนอ้งๆ ท าผลงานได้ดีตลอดทั้งวัน 

กลยุทธท์ี่นอ้งๆ เลือกใช้คือการ
ควบคุมให้หุ่นยนต์หยุดอยู่บนราว
เพื่อท า 6 แตม้ให้กับทมีในรอบ
คัดเลือก อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การ
ยิงลูกบอลเข้าห่วงนัน้ยากและท้า
ทายกว่าที่คาดไว้ ซ่ึงนอ้งๆ ท า
ผลงานในล าดับที่ 16 จาก 25 ทมี
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ได้แก่ ครพูอล นิกสัน และครูเยาว
ภา แซ่ลิ้ม (จอย) รวมถึงคุณ      
ชุติมันต ์ป้อมชัย (โอ๋) พยาบาล
ประจ าทริป ต่างภาคภมูิใจในทีม

โรงเรียนของเราอย่างย่ิง เนื่องจากเป็นการแข่งขันครั้งแรกของน้องๆ ทั้งสองคน อกีทั้ง ตัวแทนจากบางทมีกเ็ป็นนกัเรียนจากระดับชั้นมัธยม และบางทีมมีผู้
เล่นที่มีประสบการณ์การแข่งขันมาแลว้ ทั้งนี้ ทมีผู้ชนะจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ Dallas, Texas สหรัฐอเมรกิา ในรายการ VEX IQ World 
Competition ในเดอืนพฤษภาคมนี ้เราต่างตั้งตารอที่จะกลับไปชิงชัยที่สนามแข่งขนัรร. เซนต์แอนดรูสวก์รุงเทพในปีหน้าแลว้ 

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพนัธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส าหรับนักเรียน Secondary 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศกุร์ที่ 25 กุมภาพันธ ์
เปิดเรียนท่ีโรงเรียน 

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพนัธ ์
กิจกรรม ณ Skydive Thailand Centre 

วันจันทร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

ทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบัตติามมาตรการของภาครัฐโดย

เคร่งครัด ยกตัวอย่างส าคัญ เช่น 

 งดการเดินทางมาโรงเรียน หากมีอาการป่วยเป็นที่น่าสงสัย

ว่าติดเชื้อไวรัส covid 19 

 สวมใส่หน้ากากอนามัย 

 รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 ตอบแบบประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทยก่อนเข้า

มาภายในโรงเรียน 

 งดน าอาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที ่18: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

ดร. เควิน ไฮแลนส์  

ครูใหญ่ 



Friday, 18th August 

 

 

 

 
Sports Day Photos 

The St. Stephen’s International School 
Khao Yai Weekly Bulletin 

Dr Kevin Hylands 

Head of Campus 

2021 - 2022 Bulletin 18: Week Beginning Monday 21 February 


