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Happy New Year 
Happy New Year to you all and welcome back after the holiday.  The students have returned focused after their 
break and have quickly settled down into their studies. 
 

VEX IQ Squared Championships 
Our team are taking part in the Thailand leg of this robotics competition this weekend.  Good luck to them all. 
 

School Uniform 
We expect a high standard of our students at St. Stephen’s and part of this extends to having the appropriate 
school uniform and wearing it correctly.  The vast majority of our students do this very well.  Part of the school 
uniform for students in Year 1 and above is wearing black school shoes.  However, we do have a number of 
students who are not wearing the correct footwear.  Could parents please check that their child’s shoes are  
school shoes and not trainers or other incorrect footwear.  Some students may have been informed already.  
Please check with homeroom tutors if there is any uncertainty.  Thank you in advance for your support with this. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primary 
This week the Kindergarten children read 'The Enormous Turnip' and were inspired to make their 
own delicious vegetable soup. Year 3 students have been introduced to their new topic 
'Footprints from the Past'; a study of how we know what the world was like through the Triassic, 
Jurassic and Cretaceous Periods.  Year 4 have returned to school with a great attitude towards 
their learning. They were excited to meet their new classmate who has fitted in perfectly. New 
units of learning have commenced, with the greatest excitement in IPC. Earlier in the week, the 
children enjoyed an archaeological dig in the playground to discover Egyptian artefacts. In 
computing, everybody showed enthusiasm in using software to create music whereas in 
mathematics and English, the children have been busy revising past units.  Year 5 had their entry 
point to their new IPC unit, 'Full Power', by acting out bringing Frankenstein to life after getting 
struck by lightning. They also did some excellent coding using Kodu, and started to code their 
own game.   Year 6 have been enjoying getting to grips with their new IPC Unit 'Mission to Mars'. 
They have answered questions to test aptitude, completed team building tasks and taken part in 
team physical challenges to test their suitability for astronaut training.  

 

Year 10 / Year 11 Geoscience Field Trip 
On the final two days of last term all the Year 10 
and Year 11 students went on a joint science and 
geography residential trip to Wang Nam Kheo. 
They learned about different climatic zones at the 
beautiful Flora Tale glasshouse, and about Thailand’s renewable energy technologies and electricity generation at 
the fully interactive EGAT exhibition centre during Thursday morning. After lunch and a walk around the wind 
turbine site at Khao Yai Tiang they went to learn about snake anatomy, behaviour and ecology with Suranaree 
University researchers. Some were brave enough to handle a very long and thin non-venomous vine snake.  In the 
evening the students worked in teams to cook their own delicious Italian food; some enjoyed the cool water in the 

pool and others collected mulberries to make jam. On Friday morning they walked across a reservoir dam before visiting the Mongkhut Kiriwan School for the 
Blind, where they gave presents to the students and sang a selection of Christmas songs lead by Pond on the guitar. It was an enjoyable, rewarding and well 
deserved excursion after a long term, hard work and mock IGCSE exams. All the accompanying staff were impressed by the maturity and team work shown by all 
our Key Stage 4 students. 

Monday 13th January 
KG Wheels Week begins 
 

Tuesday 14th January 
 

Wednesday 15th January 
 

Thursday 16th January 
 

Friday 17th January 
HCE—Spelling Bee 
 

Saturday 18th January 
Boarding Trip — Speed Kart 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Monday 13th  – Saturday 18th January 

 
 
 

 
KG students may bring in a scooter or a bike 
this week as part of Kindergarten Wheels 
Week. 
 
Chinese New Year is coming— our Chinese 
New Year celebrations will be on Friday 24 
January.  Get your Chinese costumes ready! 
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สวัสดีปีใหม่ 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านและขอต้อนรับนักเรียนกลับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ หลังจากที่
ได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา 
 

การแข่งขัน VEX IQ Squared Championships 
ตัวแทนนักเรียนจะเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยในสุดสัปดาห์นี้ ขอส่งก าลังใจให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ 
 

เคร่ืองแบบนักเรียน 
โรงเรียนฯ ก าหนดมาตรฐานระดับสูงส าหรับนักเรียน รวมไปถึงการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ ก าหนดระเบียบให้นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้น Year 1 ข้ึนไป สวมใส่รองเท้าสีด า ดังนั้น     
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบและจัดเตรียมรองเท้าสีด า ซึ่งไม่ใช่รองเท้าสีกีฬาหรือรองเท้าในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของ
โรงเรียนฯ ทั้งนี้ นักเรียนบางคนอาจได้รับแจ้งเป็นการส่วนตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ปกครองสามารถปรึกษากับคุณครูประจ าชั้นได้       
โรงเรียนฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

นักเรียน Kindergarten เรียนเรื่อง ‘The Enormous Turnip’ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนท าซุปผักของตนเอง 
นักเรียน Year 3 เริ่มเรียนเรื่อง ‘Footprints from the Past’ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าลักษณะของโลกในยุค Triassic  
Jurassic และ Cretaceous  
นักเรียน Year 4 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และยังต่ืนเต้นกับการท าความรู้จักเพื่อนใหม่ในชั้นเรียนและการเริ่มเรียน
บทเรียนใหม่ในวิชา IPC ด้วย ในช่วงต้นสัปดาห์ นักเรียนสนุกกับการขุดและค้นคว้าหาหลักฐานทางโบราณคดีในยุคอียิปต์ 
นอกจากนี้ นักเรียนยังสนุกกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างเสียงดนตรี และยัง
สนุกกับการทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วย 
นักเรียน Year 5 เริ่มบทเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Full Power’ โดยสวมบทบาทสมมติเป็น Frankenstein ที่ฟื้นคืนชีพหลังจาก
มีปรากฎการณ์ฟ้าแลบ นอกจากนี้ นักเรียนยังใช้โปรแกรม Kodu เพื่อสร้าง coding ในเกมของตนเองด้วย 
นักเรียน Year 6 สนุกกับบทเรียนใหม่เรื่อง ‘Mission to Mars’ นักเรียนตอบแบบสอบถามความถนัด  และท างานกลุ่ม 
รวมถึงทดสอบพละก าลังตามเกณฑ์ของนักบินอวกาศ 

กิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน Year 10 และ 11 
ในสองวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียน Year 10 และ 
11 เดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ในเขตอ าเภอวังน้ า
เขียว ในเช้าวันพฤหัสบดี นักเรียนได้ศึกษาเรื่องเขตภูมิอากาศ 
และเข้าชมสวนดอกไม้ Flora Tale รวมถึงส ารวจแหล่งพลังงานทดแทนและศึกษาเรียนรู้ในนิทรรศการขององค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากนั้น นักเรียน
เดินส ารวจธรรมชาติในทุ่งกังหันลมเขายายเที่ยง และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของงู รวมถึงพฤติกรรมและความหลากหลายทาง
ชวีภาพของงู ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนบางคนสามารถจับงู (ชนิดไม่มีพิษ) ด้วยมือเปล่าด้วย จากนั้น 

นักเรียนรวมกลุ่มท าอาหารอิตาเลียน เล่นน้ าและเก็บผลมัลเบอรรีส่ าหรับน ากลับมาท าแยม ในเช้าวันศุกร์ นักเรียนส ารวจเข่ือนล าพระเพลิง และออกเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันต์ เพื่อ
มอบของขวัญ นอกจากนี้ น้อง Pond ยังเล่นกีต้าร์และร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกับเพื่อนๆ และนักเรียนของโรงเรียนมกุฏคีรีวันต์ด้วย นับเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกและ
ผ่อนคลายส าหรับนักเรียน ซึ่งได้ผ่านการเรียนอย่างหนักมาตลอดภาคเรียนและผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบจบหลักสูตร IGCSE 
ทั้งนี้ คณะครูผู้ร่วมเดินทางต่างมีความประทับใจในความร่วมไม้ร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียนระดับ Key Stage 4 ทุกคน  

วันจันทร์ท่ี 13 มกราคม  

สัปดาห์ Wheels Week ส าหรับ KG 

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 

วันพุธท่ี 15 มกราคม 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 

วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - แข่งขันสะกดค า 

วันเสาร์ท่ี 18 มกราคม 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: กิจกรรม ณ สปีดคาร์ท 

เขาใหญ่ 

วันจันทร์ที่ 13 - วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 

 
 
 
 

นักเรียน Kindergarten น ารถจกัรยานหรือสกู๊ดเตอรม์า
โรงเรียนฯ ในสัปดาห์ Kindergarten Wheels Week 
 
วันตรุษจีนก าลังจะมาถึง โรงเรียนฯ จะจัดกจิกรรมวัน
ตรุษจีนในวันศกุรท์ี่ 24 มกราคม 2563  
โปรดเตรียมชุดตามเทศกาลตรุษจีนให้พร้อมด้วย! 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่17: วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


