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Flora Tale 
On Saturday 9 November a small group of a dozen dorm students went to 

visit Flora Tale. This is a new botanical exhibition centre next to the Lam 

Ta Khong reservoir. They walked around the different climatic exhibitions 

including desert, tropical rainforest, temperate and alpine zones, and 

learned about epiphytic plants, conservation and evolution. They also 

enjoyed a game of hide and seek, some played Frisbee (outside the 

glasshouse) and others trialed The Hidden Life Of Soils card game to learn 

more about the diversity of animals and plants that live in soil. 

Primary News 
This week the Kindergarten have been investigating numbers. The KG1 children have been learning all 
about number 1 and the KG2 children have been practising adding two groups of objects and finding 
the total.  Discussions in Year 1 and Year 2 this week have included answering the question, "What is 
the past?".  One of the answers suggested was, 'The past comes before the present'.  Very 
philosophical for such young children, but they rose to the challenge - as always.  Year 3 students 
have explored the geographical origins of chocolate, charting it's journey from 
'Mesoamerica' (Mexico), across the Atlantic Ocean to the 16th and 17th century 'superpowers' Spain, 
France and England.  Year 4 began their Christmas Show preparations this week, collaborating with 
Year 3 in the afternoons, learning their lines and thinking about creative elements. The children are 
also very excited about the upcoming trip to Kidzania in Bangkok to further their knowledge in IPC 
which focuses on entrepreneurship. Year 5 looked at some common injuries to the human body and 
researched some first aid techniques on how to provide treatment. They also took some very 
interesting observations from the fair test science experiment they set up last week, which is showing 
that hand washing is a very good idea! Year 6 have been continuing with their reading and enjoyment 
of Goodnight Mister Tom, and they have enjoyed contrasting and comparing the written story with 
the live action film. They have also started working on our Christmas production and the children know what parts they will play or what 
technical roles they will perform. They are really looking forward to it, so we hope as many friends and family can come and watch as possible. 
 
Anti-bullying Week 
11 – 15 November was Anti-Bullying Week. Thank you to everyone who supported 
this by wearing odd socks on Tuesday 12 November to show that it is okay to be 
different. Thank you to flag readers Alice, Prae and Ping-an who told us about this 
year’s theme about Change to Challenge Bullying. Change starts with a conversation. 
It starts with working together. Change starts here.  Change starts now.  Change starts 
with us. Thank you too for all those who pledged to do acts of kindness on World 
Kindness Day.  
 
Music Assembly 
This Thursday 28 November the annual Music Assembly will be taking place in the 
Study Hall at 15:20.  Students who have additional music lessons as well as some year 
group classes will be performing.  All parents, students and staff are invited to this 
special event.  As a consequence there will be no after school activities on Thursday 
28 November. 
 
School Fair 
The annual St. Stephen’s School Fair took place on Saturday 16 November at the 
Bangkok campus.  This raises money every year to support charities.  This year the two 
main charities being supported are Operation Smile and Paws.  Our Dorm students ran 
a games booth to raise money for these charities and performed a very unique dance 
and drama combo to the hundreds in the audience. They all did brilliantly and looked fantastic —well done to them.  There are pictures on the 
second page of this bulletin. 
 
Pak Chong School Sports Invitational Competition 
Over forty of our students have be involved in this competition between Friday 15 November and Wednesday 20 November taking part in a 
variety of sports competitions including futsal, basketball and volleyball.  They have taken part in some tough games and have shown resilience, 
fortitude and positivity in the way that they have played. 

Monday 25th November 
 

Tuesday 26th November 
Y4 trip to Kidzania 
 

Wednesday 27th November 
 
 

Thursday 28th November 
Music Assembly 15:20—16:20 
No after school activities today 
 

Friday 29th November 
Phonics workshop for parents 
Y8 trip to Buriram Castle 
 

Saturday 30th November 
Boarding trip— Fountain Tree Resort 
 
 

 
 
 

Monday 25th – Saturday 30th November 

 
 
 

 

There are no ASA on Thursday 28 
November. 
 
Please come and see the Music Assembly 
from 15:20—16:20 on Thursday 28 
November. 
 
The secondary examination week starts on 
Monday 2 December. 
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Flora Tale 
เมื่อวันเสารท์ี่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรยีนประจ าเดินทางไปเย่ียมชมสวนดอกไม้ Flora 
Tale ซ่ึงเป็นศูนย์จัดแสดงพนัธุ์ไม้ดอกของเขื่อนล าตะคอง นกัเรียนได้พบเห็นพนัธุ์ไม้ทีเ่หมาะสม
กับสภาพอากาศต่างๆ เชน่ ในเขตทะเลทราย เขตป่าดิบชื้น และเขตเทือกเขา เป็นต้น นอกจากนี้ 
นักเรียนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับพืชที่เกิดบนพนัธุ์ไม้ชนิดอื่นและการเจรญิเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆ 
และยังได้เล่นเกมซ่อนแอบ เกมฟริสบี (นอกเรอืนกระจก) และเกมไฟ่ The Hidden Life of 
Soils เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายของสตัวแ์ละพืชที่อยู่ในดนิ 
 
 

 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Kindergarten เรียนเรื่องจ านวน โดยระดับชั้น KG1 เรียนรู้เกี่ยวกับจ านวน 1 และ KG2 ฝกึการรวมจ านวนเข้า
ด้วยกัน 
นักเรียน Year 1 และ 2 แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในหัวข้อ “What is the past?” หนึ่งในค าตอบคือ ‘The past comes before 
the present’ นับเป็นค าตอบเชิงปรชัญาซ่ึงได้มาจากเด็กนักเรียนในช่วงวัยนี้  
นักเรียน Year 3 สืบคน้ต้นก าเนิดของช็อคโกแลต และวาดแผนผังการแพรก่ระจายของช็อคโกแลตจาก ‘Mesoamerica’  
(ประเทศแม็กซิโก) ข้ามมหาสมทุรแอตแลนติกในชว่งศตวรรณที่ 16 และ ‘superpowers’ ในประเทศสเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษใน
ศตวรรณที่ 17  
นักเรียน Year 4 เริม่เตรียมการแสดง Christmas show ตั้งแตส่ัปดาห์นี้ ร่วมกับนอ้งๆ Year 3 และยังตื่นเต้นกับการเดนิทางไป 
ทัศนศกึษา ณ Kidzania กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรูเ้รือ่งการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประกอบการเรียนรู้วิชา IPC ในสัปดาห์หน้า 
นักเรียน Year 5 ศกึษาเกี่ยวกับการบาดเจบ็ทั่วไปที่เกดิชึ้นกับมนุษย์ และค้นคว้าวิธกีารปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรกัษาพยาบาล 
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ศึกษาผลการทดลองวิทยาศาสตร์ทีเ่ริม่ขึ้นเมือ่สัปดาห์ทีแ่ล้ว ปรากฎว่าการลา้งมือเป็นวธิีการที่ใช้ได้ดี  
นักเรียน Year 6 ยังคงอา่นวรรณกรรมเรือ่ง Goodnight Mister Tom และสนกุกับการเปรียบเทียบผลงานเขียนกับภาพยนตร์ จากนัน้ นกัเรียนก็เริม่เตรียมการแสดง Christmas  
ซ่ึงนักเรียนศกึษาบทบาทของตัวละครที่ตนเองได้รับ ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะเข้ารว่มชมการแสดงในเร็วๆนี้ 
 
สัปดาห์ Anti-bullying  
ตั้งแต่วนัที่ 11 - 15 พฤศจกิายน เป็นสัปดาห์ Anti-bullying ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกจิกรรม 
odd socks หรอืสวมถุงเท้าสลับสีสลับข้าง เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจกิายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าความ
แตกต่างเป็นเรื่องปกติ และขอขอบคุณนอ้ง Alice น้อง Prae และน้อง Ping-an ทีแ่บ่งปันเรือ่งราวหน้าเสาธง 
เกี่ยวกับ Change to Challenge Bullying ในปีนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นได้จากการสนทนา การท างาน
ร่วมกัน และเริ่มต้นได้เลยที่นี่ ณ ขณะนี้ และเริ่มที่ตวัเรา นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังขอขอบคุณทกุคนที่มีส่วนรว่ม
ในการณรงค์ความมนี้ าใจในวนั World Kindness Day 
 
การแสดงดนตรี 
ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤศจิกายนนี้ จะมกีารแสดงความสามารถด้านดนตรขีองนักเรียนที่เรียนพิเศษวิชาดนตรี ณ 
ห้องเรียนรวม (Study Hall) ตั้งแต่เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชญิท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมชม
การแสดงในวนัและเวลาดังกล่าว และขอประกาศงดกจิกรรมหลังเลกิเรียนอืน่ๆ ดว้ย 
 
School Fair 
โรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ จดังาน St. Stephen’s School Fair ขึน้เมือ่วนัที ่16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อระดม
ทุนส าหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์ส าหรับปีนี้ โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะให้การสนับสนนุ 2 โครงการ 
ได้แก่ Operation Smile และ Paws ทั้งนี้ นักเรียนประจ าได้เข้าร่วมกจิกรรมและท าการแสดงร่วมกับนกัเรียน
สาขากรุงเทพต่อหน้าผู้ชมนับรอ้ยคน รวมถงึการออกบูธเกมชิงรางวัลดว้ย - ขอแสดงความชื่นชมนกัเรียนทุกคนที่
ทุ่มเทให้กับกจิกรรมดังกล่าวด้วย  
ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศในงานได้ในหน้าถัดไป 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน 
ในระหว่างวันศกุรท์ี่ 15 ถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ส่งตัวแทนนกักฬีาประมาณ 40 คนเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา ได้แก ่ฟุตซอล 
บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ซึ่งนกักฬีาทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นพยายามตลอดการแข่งขนั 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 

Year 4 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kidzania 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 

กิจกรรม Music Assembly เวลา 15.20 น. – 16.20 น. 

งดกิจกรรมหลังเลิกเรียนอื่นๆ 

วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Phonics ส าหรับผู้ปกครอง

ระดับช้ันเด็กเล็ก 

Year 8 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า - ทัศนศึกษา ณ ฟาวเท่นทรี  

รีสอร์ท 

วันจันทร์ท่ี 25 - วันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 

ง 
 
 
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถทาง
ดนตรีของนักเรียนในเวลา 15.20 น. - 16.20 น. ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 
 
การสอบปลายภาคส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเริ่ม
ข้ึนต้ังแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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School Fair 
The annual St. Stephen’s School Fair took place on Saturday 16 November at the Bangkok campus.  This raises money every year to support charities.  This year 
the two main charities being supported are Operation Smile and Paws.  Our Dorm students ran a games booth to raise money for these charities and performed a 
very unique dance and drama combo to the hundreds in the audience. They all did brilliantly and looked fantastic —well done to them. 

 
 
 
 

Cross Country Event 
On Thursday 21 November the whole school took part in the annual Cross Country House Colour Event.  Every student in the school took part and completed the 
course.  It was a beautiful day—bright, and for Thailand, cool.  With perfect conditions for the running students made every effort to do as well as possible.  Nearly 
every student beat their personal best times from the recent weeks of training, which is incredibly impressive.  Well done to all of the students, staff and parents 
who took part. 
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School Fair 
โรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ จัดงาน St. Stephen’s School Fair ข้ึนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อระดมทุนส าหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ส าหรับปีนี้ โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะให้การ
สนับสนุน 2 โครงการ ได้แก่ Operation Smile และ Paws ทั้งนี้ นักเรียนประจ าได้เข้าร่วมกิจกรรมและท าการแสดงร่วมกับนักเรียนสาขากรุงเทพต่อหน้าผู้ชมนับร้อยคน รวมถึงการออกบูธเกมชิงรางวัลด้วย  
 

 

Cross Country Event 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมวิ่ง Cross Country House Colour Event ประจ าปี ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่อากาศสดใส  ดังนั้น ทุกคนจึง
มีพละก าลังในการวิ่งเป็นอย่างดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ได้ท าลายสถิติเดิมของตนเองด้วย ขอขอบคุณและชื่นชมนักเรียนและบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 

 
 
 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส์ 
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