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Loy Krathong 
A very successful Loy Krathong took place on Thursday 22 November.  Impressively, every student was 
dressed in traditional Thai apparel and their teachers joined in enthusiastically too.  Thank you to the 
parents who took the time and trouble to dress up and support the event as well.  In the afternoon all 
students made their krathongs and following a ceremony involving music and dance these were launched 
into our specially converted ‘river’!  Thank you to the SPTA who sponsored a range of traditional Thai foods 
for this event—they were much appreciated.  The krathongs that had been made were of a very high quality 
and the students demonstrated a lot of team work in supporting each other to make them.  Some photos of 
this may be found later on in this bulletin.  For the first time ever, a special Loy Krathong was held in the 
evening for the dorm students in addition to the event during the day for everyone.  With the full moon 
rising over the hill, and themed music sounding out, candles and sparklers were lit and the krathongs once 
again were released into our ‘river’.  A gently glowing mass of krathongs moved gently on the water. 
Everyone tucked into some fantastic barbecue food, with everyone enjoying themselves immensely.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Monday 26th November 
 

Tuesday 27th November 
Y5—Jungle Gym and team building activity 
with SISBKK 
 

Wednesday 28th  November 
 

Thursday 29th November 
 Music Assembly 15:20 - 16:20  
 No ASA  
 

Friday 30th November 
International Schools U13 Football and Basket-
ball competition hosted by SISKY 
 

Saturday 1st December 
Boarding Activities: International Schools 
competition 

 

Monday 26th  November - Saturday 1st December 

 
 
 
Year 7 to Year 11 should be revising  for their end 
of  term examinations / mock examinations.  
Examination timetables may be found  at the end 
of this bulletin. 
 
All parents are invited to the music assembly on 
Thursday 29 November at 15:20. There are no 
afterschool activities that evening. 
 
Please return Smile orders by Wednesday  
28 November. 
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งานลอยกระทง 
โรงเรียนฯ จัดงานลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นับเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งที่นักเรียนและคุณครูต่างให้ความ
ร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โรงเรียนฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนฯ 
ในภาคบ่าย นักเรียนท ากระทงของตนเองเพื่อร่วมงานลอยกระทง ทั้งยังได้ชมการแสดงร าไทยและดนตรีไทยด้วย  
โรงเรียนฯ ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองและครูเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสนับสนุนอาหารว่างและขนมไทย 
กระทงที่นักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ข้ึนนั้นล้วนมีความสวยงาม เราได้เห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลในกลุ่มนักเรียน ซึ่งท่านจะเห็นได้จากภาพบางส่วนของ
กิจกรรมด้านล่างนี้  
นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังจัดงานลอยกระทงส าหรับนักเรียนประจ าข้ึนในภาคค่ าด้วย คุณครูและนักเรียนลอยกระทงกันภายใต้บรรยากาศของค่ า
คืนพระจันทร์เต็มดวง เสียงเพลงบรรเลงดนตรีไทย รวมถึงแสงเทียนและไฟเย็น กระทงจ านวนมากล่องลอยอย่างสวยงามบนสายน้ า ส่วนคุณครู
และนักเรียนก็รับประทานอาหารค่ าแบบบาร์บีคิวร่วมกันอย่างมีความสุข 

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 
 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 

Y5 - กิจกรรม Jungle Gym และ Team Building 
ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน  
งานแสดงดนตรี เวลา 15.20 น. - 16.20 น. 

งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศกุร์ที่ 30 พฤศจิกายน 

การแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 

อายุไม่เกิน 13 ปี 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: ร่วมการแข่งขันกีฬา 

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 

 
 
 
Year 7 to Year 11 เตรียมสอบปลายภาค/สอบวัดความรู้ 
ตารางสอบตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้ 
 
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมชมการแสดงดนตรี  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป 
โรงเรียนฯ ขอประกาศงดกิจกรรมหลังเลิกเรียนอื่นๆ ด้วย 
 
ท่านสามารถส่งใบสั่งซื้อของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยบริษัท smile  
ภายในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 
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Big Mountain Music Festival 
Please be aware that this festival is once again taking place on the Ocean site adjacent to the school and there is likely to be disruption from Friday 7th 
December until Monday 10th December.  More details will be in a specific letter to be sent home this week. 
 
End of Term Arrangements 
We are fast approaching the end of term.  There is a lot going on between now and the end of term and students will be focussed on learning. The 
primary school will be completing their IPC units and Year 1, Year 2, Year 3 and Year 5 have all got curriculum trips planned a part of their exit points 
before the  end  of term break.  Individual letters will be sent home for each of these.  Primary students are all involved in a primary production on 
Thursday 13 December, which all parents are invited to.  Primary classes will have class parties in the afternoon after the traditional Christmas dinner.  
All students in the secondary school have their end of term examinations or in the case of Year 11, their mock examinations, which will finish in the 
penultimate week of this term. Examination papers will be quickly marked and all secondary students will go through their examinations before breaking 
up for the holiday, ensuring that if they need to complete any remedial work, they can do this over the Christmas holiday.  All secondary students have 
also got curriculum linked trips  in the final week.  Year 11 have a two day residential trip on Tuesday 11 December and Wednesday 12 December as well 
as a science based trip  to Korat Zoo on Friday 14 December looking at adaptation.  Year 7 to Year 9 will be visiting Bounce in Bangkok on Tuesday 11 
December as part of a joint science and English trip.  The last day of term is Friday 14 December. For year groups up to Year 10, parents may pick up their 
sons and daughters from 12.40 in the afternoon.  Alternatively, students may attend activities in school in the afternoon if they wish. 
 

Smile Photographs 
We have now received the Smile photographs that were taken at the start of the year.  Secondary students have been issued with these to take home 
themselves whilst primary photographs have been being issued from School Reception.  Could parents please complete the proforma in the pack and 
return to the mail box in their display cabinet  which is outside of the School Reception by Wednesday 28 November.  Smile will be collecting them on 
that date. 
 

Primary Challenge 2018 

The kids were buzzing outside the pool and soon to be splashing in the first event of many for the evening; water polo. As expected the goals were 
coming fast and the noise levels didn’t wane despite the muffling properties of water. We then had some competitive races although, as is often the 
case, technique was tossed aside for a sheer thrashing of limbs in a winning desire to accumulate team points.  
After we played Ultimate Frisbee and it was great to see the PE curriculum pay off with some terrific throwing and catching. In the middle of this the 
heavens opened and we were left with thunder and the sound of rain on roof. But even this was no match for the kids and they drowned the roof 
symphony out with their excited cries.  
The smell of food washed deliciously over the hungry athletes as they went down for dinner. Waiting for us was a burger bar where we could customize 
our burgers to our own culinary tastes. Many opted for a plain simple one whilst the smart made theirs with the lot – including bacon and egg. 
Full and happy the students took the noise up a notch during the Kahoot Quiz and the teams were riding every answer and cheering and dancing at 
every score check. Then we went back to the gym for everyone’s favourite, chair ball, which was hustle and bustle and super fast.  
The grand finale of capture the flag was upon us. By then I was exhausted (my voice broken) and the players were as boisterous as ever. They were 
speeding and zipping, swerving and stepping through the intensity of deception and cat and mouse tactics needed to execute a winning formula for 
capture the flag.  
Thanks to all the students who made it a special night and to the kitchen staff for their monster burgers! 
Mr Nifty 
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เทศกาลดนตรี Big Mountain 
เทศกาลดนตรี Big Mountain จะมีข้ึน ณ บริเวณโรงแรมดิโอเชี่ยนซึ่งต้ังอยู่ติดกับโรงเรียนฯ ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรในระหว่างวันศุกร์ที่ 7 ถึงวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม  
โรงเรียนฯ จะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป 
 
กิจกรรมในช่วงท้ายของภาคเรียนนี้ 
โรงเรียนฯ เปิดท าการเรียนการสอนจนใกล้จะสิ้นภาคเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม นักเรียนทุกคนยังคงต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียนจนกว่าจะปิดภาคเรียน ทั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะเรียนจบบทเรียน  โดย
นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นเยียร์ 1 ถึง 5 จะได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาก่อนปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นรายระดับชั้นต่อไป นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้ปกครองร่วมชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม จากนั้นนักเรียนจะร่วมงานเลี้ยงในภาคบ่ายหลังจากรับประทานอาหารตามธรรมเนียมเทศกาลคริสต์มาส 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีการสอบปลายภาค โดยเฉพาะนักเรียน Year 11 จะสอบวัดความรู้ก่อนสอบจบหลักสูตร ซึ่งการสอบจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน และคุณครูจะตรวจข้อสอบ
ก่อนปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนอาจได้รับมอบหมายให้ท าการบ้านในช่วงปิดภาคเรียนด้วย นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรในช่วงสัปดาห์
สุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน  โดย Year 11 จะเข้าค่ายพักแรมในวันอังคารที่ 11 ถึงวันพุธที่ 12 ธันวาคม และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมด้วย ส่วนนักเรียน Year 7-9 จะ
เดินทางไปทัศนศึกษาประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ณ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคมนี้ 
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม เป็นวันท าการวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง Year 10 สามารถรับบุตรหลานกลับบ้านได้ต้ังแต่เวลา 12.40 น. เป็นต้นไป หรือนักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนฯ ในภาคบ่ายได้ตามต้องการ 
 
ภาพภ่ายจากบริษัท Smile 
บริษัท Smile ผู้ด าเนินการถ่ายภาพนักเรียนเมื่อต้นปีการศึกษา ได้จัดส่งชุดภาพถ่ายถึงโรงเรียนฯ แล้ว ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับชุดภาพถ่ายและน ากลับบ้านแล้ว ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาสามารถติดต่อรับได้ ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หากท่านมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก กรุณาส่งซองใบสั่งซื้อที่ ตู้แสดงสินค้าตัวอย่าง ภายในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายนนี้ บริษัท Smile 
จะปิดรับการสั่งสินค้าในวันดังกล่าวด้วย 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Primary Challenge 2018 
นักเรียนร่วมกิจกรรมภาคค่ าครั้งแรกด้วยการแข่งขันโปโลน้ า นักกีฬาต่างท าแต้มให้ทีมได้อย่างรวดเร็วและเสียงเชียร์ก็ดังไปทั่วสระว่ายน้ า จากนั้นมีการแข่งขันว่ายน้ า ซึ่งนักกีฬาต่างก็มีเทคนิคการใช้ช่วงแขน
เพื่อเข้าเส้ยชัยและท าคะแนนให้กับทีม นอกจากนี้ มีการเล่นจานร่อนหรือฟริสบี้ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ทักษะการขว้างและรับได้ดี แต่เป็นที่น่าเสียดายที่สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ท าให้ไม่มีการแข่งขันในที่สุด 
จากนั้น นักเรียนรับประทานอาหารเย็นด้วยการท าเบอร์เกอร์ตามใจชอบ บางคนก็ท าเบอร์เกอร์ธรรมดาทั่วไป แต่บางคนก็ตกแต่งจานของตนเองได้อย่างน่าลิ้มลองด้วยการเพิ่มเบคอนและไข่ 
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เล่นเกม Kahoot Quiz ซึ่งแต่ละทีมก็ช่วยกันตอบค าถาม เชียร์เพื่อนๆ ร้องและเต้นกันอย่างสนุกสนานทุกครั้งที่มีการท าคะแนน จากนั้นทุกคนกลับไปที่โรงยิมเพื่อเล่นแชร์บอล ซึ่งเป็น
กีฬาสุดโปรดของทุกคน แต่ละทีมจึงผลัดกันท าคะแนนได้อย่างรวดเร็ว 
ในช่วงท้าย มีการแข่งขัน Capture the flag แม้ว่าในตอนนั้นเสียงของกรรมการเกือบจะแหบแห้งไปแล้ว แต่เสียงของนักกีฬายังคงดังกึกก้อง นักกีฬาต่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถหลบหลีกได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว และยังใช้เทคนิคต่างๆหลอกล่อคู่แข่งเพื่อเป็นผู้ชนะ 
นักเรียนทุกคนท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และขอขอบคุณฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับเบอร์เกอร์สุดแสนอร่อยด้วย 
มิสเตอร์นิฟตี้ 
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Primary News 
For IPC, students in Year 4 have been writing a non-chronological report about their restaurant and speciality food item. They are excited about inviting 
their parents to their exit point event that will be happening Tuesday, the 11th of December.  This week in IPC the Year 5 class have been working 
together in groups to analyse their research notes and to formulate a presentation about their system of the human body. They also recorded some 
interesting observations of a bread experiment. They noticed that the piece of bread that was touched has become extremely mouldy in several 
different colours, while the piece of bread that was not touched has no mould at all - a reminder that we need to wash our hands thoroughly and often 
to stay clean and healthy. This week Year 6 encouraged the rest of primary, to think about the importance of kindness in assembly as they shared their 
work based on the novel Wonder. In ICT and art, they created amazing work for display to accompany their learning about Wonder and this is to be 
displayed outside the classroom.   
 

Music Assembly 
All parents are invited to the music assembly, which will take place in the Study Hall on Thursday 29 November between 15:20 and 16:20.  Normal after 
school activities on this date are cancelled and we are expecting students who would normally be doing these to attend the music assembly. 
 

Primary End of Term Production 
All parents are invited to the primary end of term production, which will take place in the Study Hall on Thursday 13 December from 09:00.  
Refreshments will be available in the library from the end of Flag.   
 
Anubaan Football Match Competition 
On the morning Friday 23rd November, SISKY’s under-seven football team boarded the bus for their first game ever, as the school’s representatives in the 
Pak Chong Anubaan seven-a-side tournament. Twelve teams were involved in the tournament and SISKY were unlucky enough to drawn against the host 
team, Prachanusorn, in the first knock-out round. 
With so many interesting distractions, including a marching band, fireworks whizzing around in every direction and big bangs startling our students, it 
was always going to be tough-going for the boys in blue to keep their focus, but nevertheless they looked organised. With Pandin in goal and a back 
three of TaeTae, Kaitung and Pensuk from right to left, defensively the team looked solid. 
However, that solidity was put to the test straight from kick-off, as Pandin was called upon to make the first of many saves in the opening minute. 
However, Pandin could not prevent the second shot of the game going in to put Prachanusorn ahead 1-0. 
Two minutes later, it was 2-0, as Pandin’s goal kick went straight to an opponent, who duly converted. It looked like it was going to be a very long 
morning for SISKY, who were struggling to get the ball across the halfway line. 
However, one minute before the interval, Phupha managed to get a shot away, which forced the opposition keeper into action. Finally, it seemed as if 
the tide was turning. 
In the second half, SISKY’s team changed formation. Instead of playing 3-2-1, the players went into a 1-0-6 formation, which strangely, they did not get 
punished for. That was largely due to TaeTae putting in an incredible performance at the back (as the only defender) and Pensuk growing in confidence 
and getting more and more involved in midfield. Upfront, Phupha had two more chances, as SISKY threatened to score. 
Inevitably, though, SISKY were undone as, near the end, a third goal was conceded, after a rebound off the post was converted. The score-line of 3-0 to 
the opponents seemed harsh at that stage, but it could have been a worse result had Pandin not proved to be such an accomplished shot-stopper. 
Despite the defeat, SISKY can hold their heads high, as they played at a fast pace with a lot of conviction. Now that the team have had this experience, 
they can be expected to improve next time they play in another tournament such as this. Of course, SISKY’s second half performance augurs well for the 
future, so well done to the boys in blue! 
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ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Year 4 ฝึกการเขียนเกี่ยวกับร้านอาหารและอาหารจานพิเศษประกอบการเรียนรู้วิชา IPC นักเรียนต่างรู้สึกต่ืนเต้นที่ผู้ปกครองจะร่วมชมการแสดงผลงานหลังจบบทเรียนหรือ exit point              
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคมนี้  
นักเรียน Year 5 ท างานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาค้นคว้าและเตรียมน าเสนอผลงานเรื่องระบบการท างานของร่างกาย และยังคงเก็บข้อมูลจากการทดลองขนมปังต่อไป นักเรียนได้สังเกตพบว่าขนมปังที่
ถูกสัมผัสมาก่อนหน้านี้ มีราหลากหลายสีข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ขนมปังที่ไม่เคยถูกสัมผัสเลยกลับไม่มีราข้ึนแม้แต่น้อย - ดังนั้น นักเรียนจึงทราบว่าเราควรล้างมือให้สะอาดและถูกหลักอนามัยเป็นประจ า เพื่อ
รักษาสุขอนามัยที่ดี 
ในการประชุม (assembly) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนYear 6 กระตุ้นให้น้องๆ เห็นความส าคัญของการมีน้ าใจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้มาจากการอ่านวรรณกรรมเรื่อง Wonder ส่วนในวิชา ICT 
และศิลปะ นักเรียนได้ออกแบบงานน าเสนอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง Wonder ซึ่งจะจัดแสดงที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียนต่อไป 
 
การแสดงดนตรี 
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมรับชมการแสดงดนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ต้ังแต่เวลา 15.20 น. ถึง 16.20 น. ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ขอประกาศงดกิจกรรมหลังเลิก
เรียนในวันดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้ร่วมชมการแสดงด้วย 
 
การแสดงจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ขอเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมชมการแสดงของบุตรหลาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมนี้ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืม
รับรองทุกท่าน ณ ห้องสมุด 
 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นักกีฬาอายุไม่เกิน 7 ปีจากทีม SISKY เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเป็นครั้งแรก ในงานกีฬาอนุบาลเด็กเอกชนปากช่อง  
ทีม SISKY เป็น 1 ใน 12 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีม SISKY พบกับทีมโรงเรียนประชานุสรณ์ในรอบน็อคเอาต์  
ในระหว่างการแข่งขันมีเสียงรบกวนจากกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เสียงจากวงดุริยางค์และเสียงพลุจากพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งก็ส่งผลต่อสมาธิของผู้เล่นในทีมเสื้อฟาาของเราไม่น้อย  
Pandin ท าหน้าที่ผู้รักษาประตู ส่วนกองหลัง ได้แก่ Tae Tae และ Kaitong รวมถึง Pensuk ต่างก็พยายามสกัดกั้นคู่แข่งอย่างแข็งขัน ซึ่งมีหลายครั้งที่ทีมกองหลังสกัดลูกจนออกนอกสนามและ Pandin ต้อง
รับบทหนักในการรักษาประตูในช่วงแรกของการแข่งขัน  
ในเวลาต่อมา ผู้เล่นทีมประชานุสรณ์ก็สามารถส่งลูกผ่านมือ Pandin เข้าประตูไปได้ ทีมประชานุสรณ์จึงมีคะแนนน า 1-0 ประตู 
สองนาทีต่อไป ทีมประชานุสรณ์ก็น าเป็น 2-0 ประตู จากการโต้กลับอย่างรวดเร็ว จากนั้น ทีม SISKY ก็พยายามบุกไปในแดนของทีมคู่แข่งให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ในช่วง 1 นาทีก่อนหมดเวลาครึ่งแรก Phupha ได้โอกาสท าประตู แต่ก็ยังไม่ส าเร็จ 
ในครึ่งหลังทีม SISKY ต้องเปลี่ยนแผนการเล่นจาก 3-2-1 เป็น 1-0-6 ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจไม่น้อยที่กรรมการไม่ได้ว่าอะไร ส่วน Tae Tae ยังท าหน้าที่กองหลังคนเดียวและยังเหนียวที่สุดด้วย ส่วน Pensuk มี
ความม่ันใจมากข้ึนและขยับไปเล่นในต าแหน่งกองกลาง นอกจากนี้ Phupha ได้โอกาสอีก 2 ครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นประตู 
ในช่วงท้าย ทีมประชานุสรณ์ท าประตูที่ 3 ให้ทีมได้ส าเร็จจากการรีบาวด์หน้าประตู  
หลังจากนั้น แม้ว่าทีมคู่แข่งจะพยายามท าประตูอย่างต่อเนื่อง แต่ Pandin ก็สามารถรักษาประตูไว้ได้จนจบเกม 
แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ชนะแต่นักกีฬาทีม SISKY ก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขัน ผลงานของทีมในครึ่งหลังท าให้ผู้ฝึกสอนเชื่อม่ันว่านักกีฬาจะสามารถพัฒนะทักษะอย่างต่อเนื่องได้ใน
การแข่งขันรายการต่อไป ส่วนในครั้งนี้ทุกคนเล่นได้อย่างเต็มที่และยอดเยี่ยมมาก! 
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Year 7 – Year 10 End of Term Examinations 

Year 7 Examination Timetable 

 

 

Year 8 Examination Timetable 

 

 

Year 9 Examination Timetable

 

 

Year 10 Examination Timetable 

 

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning History ICT Mathematics English Chinese 

Mid-morning     Art     

Afternoon Science Drama Geography Thai   

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning History English Mathematics ICT Chinese 

Afternoon Art Science Geography Thai   

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning History English Mathematics Chinese ICT  

Afternoon Science Art Geography Thai   
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  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Wednesday 5 Dec Thursday 6 Dec Friday 7 Dec 

Morning 

English Literature 

or English as a 

Second Language 

listening 

Art or 

Business Studies 
ICT theory  

Geography or 

Biology 
Physics 

Afternoon Mathematics 
1st and 2nd 

Language English 

Chemistry or 

Chinese 
Thai ICT Practical  



Friday, 18th August 

 

 

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 7 – Year 10  

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 7  

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 8

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 9

 

 

 

ตารางสอบส าหรับนักเรียน  Year 10 

 

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า ประวัติศาสตร์ ICT คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)     Art     

ภาคบ่าย วิทยาศาสตร์ การแสดง ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย   

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ICT ภาษาจีน 

ภาคบ่าย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย   

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ICT 

ภาคบ่าย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย   

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า 

ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี)  

หรือ ภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาที่สอง (การฟัง) 

ศิลปะ หรือ ธุรกิจศึกษา ICT ภาคทฤษฎี  ภูมิศาสตร์ หรือชีววิทยา ฟิสิกส์ 

ภาคบ่าย คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาแรก  

หรือภาษาที่สอง 

เคมี หรือภาษาจีน ภาษาไทย ICT ภาคปฏิบัติ  
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Year 11 Mock Examination Timetable 

 

 

 

 

 

 

  Monday 26 Nov Tuesday 27 Nov Weds 28 Nov Thurs 29 Nov Fri 30 Nov 

Morning     
Biology Paper 2 

(45 minutes) 

Physics Paper 6 

(1 hour) 

Thai Paper 1 

(2 hours) 

Late morning           

Afternoon       
Chemistry Paper 2 

(45 minutes) 

Physics Paper 2 

(45 minutes) 

  Monday 3 Dec Tuesday 4 Dec Weds 5 Dec Thurs 6 Dec Fri 7 Dec 

Morning Biology P4 (1¼hr) 
English Literature 

(1¼ Hr) 

ICT theory (1 hr) 

Geog (1½ Hr) 

Business Studies 

(1½ Hr) 

Mathematics 

(1½ Hr) 

Late Morning 
Business Studies 

(1½ Hr) 

Chemistry P4 

(1¼ Hr) 

Physics P4 

(1¼Hr) 

  

English Literature 

 (1½ Hr) 

Biology P6 (1 Hr) 

  

Afternoon 
Mathematics 

(2 ½ Hr) 

English Language 

(2 Hr) 

Thai paper 2 

(2 Hr) 

Chemistry P6 

(1 Hr) 

ICT practical 

(2 ½ Hr) 
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ตารางสอบส าหรับนักเรียน Year 11 

 

 

 

 

 

 

  
วันจันทร์ท่ี 26 พฤศจิกายน วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 

วันพฤหัสบดีท่ี 29

พฤศจิกายน 
วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน 

ภาคเช้า     
ชีววิทยา ข้อเขียน 2   

(45 นาที)  

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 6 

(1 ชั่วโมง) 

ภาษาไทย ข้อเขียน 1  

(2 ชั่วโมง) 

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2)           

ภาคบ่าย       
เคมี ขอ้เขียน 2  

(45 นาที) 

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 2  

(45 นาที)  

  วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม วันพุธท่ี 5 ธันวาคม วันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 

ภาคเช้า 

ชีววิทยา ข้อเขียน 4  

(1 ชั่วโมง 15 นาที) 

 

ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี) 

(1 ชั่วโมง 15 นาที)  

ICT ภาคทฤษฎี  

(1 ชั่วโมง)  

ภูมิศาสตร์  

(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

ธุรกิจศึกษา 

(1 ชั่วโมง 15 นาที)  

คณิตศาสตร์ 

(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

ภาคเช้า (ช่วงที่ 2) 
ธุรกิจศึกษา  

(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

เคมี ข้อเขียน 4 

(1 ชั่วโมง 15 นาที)  

ฟิสิกส์ ข้อเขียน 4  

(1 ชั่วโมง 15 นาที)  

ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี) 

(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

ชีววิทยา ข้อเขียน 6  

(1 ชั่วโมง) 

ภาคบ่าย 
คณิตศาสตร์  

(2 ชั่วโมง 30 นาที) 

ภาษาอังกฤษ  

(2 ชั่วโมง) 

ภาษาไทย ข้อเขียน 2  

(2 ชั่วโมง)  

เคมี ช้อเขียน 6  

(1 ชั่วโมง)  

ICT ภาคปฏิบัติ  

(2 ชั่วโมง 30 นาที) 
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