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SASMO 2019 
On Saturday 20 April 2019, a team of primary and 
secondary students took part in a challenging 
international competition that was hosted locally at 
Anglo Singapore School in Korat. Five of the students 
participated in the Singapore and Asian Schools Maths 
Olympiad (SASMO) and three undertook the Vanda 
Science Competiton.  Whilst we are still awaiting the 
science results, the mathematics results are out.  The 
competitors all did extremely well and have been awarded certificates for their 
participation—well done to them all.  Otto in Year 7 is due a special congratulations as he 
has achieved a bronze certificate and will now be one of only 30 students representing 
Thailand in the next stage of the competiton in Singapore in  July.  Let’s wish him good luck 
in advance at the Singapore International Mathematics Olympiad Challenge (SIMOC). 
 
Primary News 
Nursery students are learning about transport this term. They read books and made some 
crafts related to our topic. Children also explored their sensory area (jelly tub) with 
different toy transport together with their small world area.  After reading Goldilocks and 
The Three Bears, KG cooked some porridge just like Daddy Bear did in the story. They 
added different ingredients to see which was their favourite. Afterwards they wrote 
instructions on how to cook porridge.  Year 3 have been very busy with rehearsals for Snow 
White but when they have not been busy with that, they have begun a research project on 
a rain forest animal of their choice. We are also very proud of them ALL for beating their 
own personal best on the weekly times tables challenge! Well done Year 3 children and 
thank you to the parents for supporting their learning at home. Students in Year 4 have begun sketching their individual sections 
of the large paper mural they are making. Painting will begin next week. The large paper mural will be taped together and 
displayed in the classroom when it is all finished. Please stay tuned. Year 5 
have created interesting and innovative artwork by combining music and art, 
a technique that was pioneered by artist Wassily Kandinsky. Students listened 
to a piece of music, then used shapes and colours in a Google Slides 
animation to represent emotions and the instruments in the music, which 
resulted in fascinating pieces of stop-motion art. Year 6 have demonstrated 
some wonderful deep thinking about Anne Frank and the Holocaust for their 
IPC topic People on the Move.   
 
Computing Club 
Students in Computing Club have experienced Edison, the programmable 
robot for the first time. Students recorded a program to clap controlled 
driving, which avoided obstacles and followed a torch. In the second week, 
students programmed Edison to drive forward a set distance. They explored 
new blocks inside the EdBlocks and wrote a multi-block program using 
different time controlled drive blocks. 

 
Forthcoming Dates 
The school swimming gala will take place on Wednesday 22 May.  Students will need to bring their swimming costumes.  The 
school will be closed on Monday 27 May for the national holiday.  The government has also announced that all schools must close 
on Monday 3 June in respect of the birthday of the new  Queen, so the school will be closed that day.  Activities will be arranged 
for boarding students who remain in school.  Boarding parents will be written to separately about this.  

 

Monday 20th May 
IGCSE World Literature (a.m.) 
 

Tuesday 21st May 
IGCSE Geography (p.m.) 
 

Wednesday 22nd May 
IGCSE Physics (a.m.) 
Swimming Gala: 
Year 3 to Year 6: 08.10 to 10.00 
Year 1 to Year 2: 10.30 to 12.00 
Secondary: 12.35 to 14.35  
 

Thursday 23rd May 
 

Friday 24th May 
IGCSE World Literature (a.m.) 
IGCSE Business Studies (a.m.) 

Monday 20th - Friday 24th May 

 
 
 

 

Secondary students should be revising for 
their End of Year examinations.  The 
examination week is from Monday 10 June 
to Friday 14 June. 
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SASMO 2019 
เมื่อวันเสารท์ี่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ตัวแทนนกัเรียนระดับชั้นประถมและ
มัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขนัทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนนานาชาตแิองโกล 
สิงคโปร์ จังหวดันครราชสมีา โดยมนีักเรียน 5 คน เข้ารว่มการแข่งขนัทกัษะ
คณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Maths Olympiad (SASMO) และ
นักเรียน 3 คน เข้ารว่มการแข่งขนัทกัษะวทิยาศาสตร์ Vanda Science  
ในระหว่างรอผลการแขง่ขันทกัษะวิทยาศาสตร์นัน้ โรงเรียนฯ มีความยินดเีรียนแจ้ง
ให้ทุกท่านทราบว่า ตวัแทนนักเรียนของเราทั้ง 5 คนที่แข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์ ท า
คะแนนได้อย่างยอดเย่ียมและได้รับเกียรติบัตรทกุคน นอกจากนี้ นอ้ง Otto จาก Year 7  ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และยังตดิ 
1 ใน 30 ผู้เข้าแข่งขนัที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแขง่ขันในประเทศสิงโปร์ในเดือนกรกฎาคมนี้ ขอแสดงความยินดกีับ
ความส าเร็จของนกัเรียนทุกคน และขออวยพรให้น้อง Otto ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในรายการ Singapore International 
Mathematics Oylmpiad Challenge (SIMOC) 
 
 
 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ในภาคเรียนนี้ นักเรียน Nursery เรียนรูเ้รือ่งยานพาหนะ ฝกึอ่านหนังสอืและประดิษฐ์งานฝีมือที่เกี่ยวขอ้งกับเรือ่งยานพาหนะ 
นอกจากนี้ นักเรียนยังสนุกกับการเลน่ของเล่นทีเ่ป็นพาหนะต่างๆ หลังจากอ่านเรือ่ง Goldilocks และ The Three Bears นักเรียน
ได้ทดลองท าข้าวต้ม ตามแบบอย่างที่ตวัละคร Daddy Bear ท าในเรือ่งทีน่ักเรียนอ่าน และลองเติมสว่นผสมอืน่ๆ ตามความชอบ 
จากนัน้ นักเรียนฝกึเขียนวิธกีารท าข้าวต้มดว้ยตนเอง  
นักเรียน Year 3 ซักซ้อมการแสดง Snow White ตลอดสัปดาห์  และยังแบ่งเวลามาเตรียมการค้นควา้เรือ่ง สัตว์ในป่าดิบชื้น ตาม
ความสนใจ  
เราภาคภูมิใจในนกัเรียน Year 3 ทุกคนที่ชนะการแข่งขนั times tables challenge ประจ าสัปดาห์ ขอแสดงความยินดกีับนกัเรยีน 
Year 3 และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนนุการเรียนรูท้ี่บ้านของบุตรหลานด้วย 
นักเรียน Year 4 เริม่สเก็ตภาพในสว่นที่ตนเองรับผิดชอบ และจะเริ่มลงสีในสัปดาห์หนา้ จากนั้นจะน ารูปมาตอ่กนัเป็นภาพใหญ่ จดัแสดง ณ บอร์ดประชาสมัพันธ์หน้าห้องเรยีนต่อไป 
นักเรียน Year 5 เริม่สร้างผลงานศิลปะและงานดนตรีแบบผสมผสาน ดว้ยเทคนิคที่ไดร้บัแรงบันดาลใจมาจาก
ศิลปินชื่อ Wassily Kandinsky นกัเรียนฟังดนตร ีและใชโ้ปรแกรม Google Slides animation สร้างรูปร่าง
และลงสี เพื่อน าเสนออารมณ์ความรู้สกึและเครือ่งดนตรทีี่ใช้บรรเลงเพลงที่นกัเรียนฟัง ถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของสตอปโมชัน่ (stop-motion)  
นักเรียน Year 6 น าเสนอวิธีการคิดอย่างลึกซ่ึงของ Anne Frank และ Holocaust เพือ่ประกอบการเรียนรู้วิชา 
IPC ในเรือ่ง People on the Move ต่อไป 
 
 
 
ชมรมคอมพิวเตอร์ 
ในภาคเรียนนี้ สมาชิกในชมรมคอมพิวเตอรไ์ด้ทดลองใช้หุ่นยนต์ Edison เป็นครั้งแรก นักเรียนได้บันทึกสถิติการ
บังคับหลบสิ่งกีดขวางและเคลือ่นที่ตามสญัญาน สว่นในสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนทดลองบังคับให้ Edison เคลือ่นที่
ตามระยะทางทีก่ าหนด นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ค้นพบ block ใหม่ๆ จาก Edblocks และสร้างค าสั่ง multi-
block ด้วย 
 
 

 
 

วันส าคัญ 
การแข่งขนัว่ายน้ าจะมขีึ้นในวันพธุที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนทุกคนจะตอ้งเตรียมชุดว่ายน้ ามาโรงเรียนฯ  
โรงเรียนฯ ปิดท าการในวนัจนัทร์ที ่27 พฤษภาคม 2562 และวนัจันทร์ที่ 3 มิถนุายน 2562 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชนิี  
โรงเรียนฯ จะมเีอกสารแจ้งกิจกรรมพิเศษส าหรับวันดังกล่าว ถึงผู้ปกครองนักเรียนประจ าต่อไป 
 

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 

การสอบ IGCSE วรรณคดีโลก (ภาคเช้า) 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 

การสอบ IGCSE ภูมิศาสตร์ (ภาคบ่าย) 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 

การสอบ IGCSE ฟิสิกส์ (ภาคเช้า) 

การแข่งขันว่ายน้ า 

Year 3 - 6 เวลา 08.10 น. - 10.00 น. 

Year 1 - 2 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา เวลา 12.35 น. - 14.35 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 
 

วันศกุร์ที่ 24 พฤษภาคม 

การสอบ IGCSE วรรณคดีโลก (ภาคเช้า) 

การสอบ IGCSE ธุรกิจศึกษา (ภาคเช้า) 

วันจันทร์ที่ 20 - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาควรเริ่มทบทวนบทเรียน       

ก่อนการสอบปลายภาค ซึ่งจะมีข้ึนต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 10  

ถึงวันศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2562 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่31: วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


