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Primary 
While reading Dear Zoo by Rod Campbell this week, KG acted out the story using yoga. This week in Year 1 
and Year 2 English the children have been reading the African tale 'Bringing the Rain to Kapiti Plain'. They 
have worked in groups to make a flow chart of the story with its repeated language pattern and made a 
poster showing all the adjectives in the story. Year 3 children have been learning how to research using 
books and the internet. They have chosen their favourite dinosaur and presented their findings as a poster. 
In IPC this week, Year 4 students have been learning about Ancient Egypt. They have been posing questions 
and wondering what life was like in Egypt more than 5000 years ago. They have also examined the 
mysterious pyramids of Giza and the lush, delta region of the River Nile.  The Year 5 class performed an 
investigation trying to find out who invented electricity. After sharing the many fascinating inventions from 
numerous scientists, they came to the conclusion that many scientists contributed to the modern day 
invention of electricity, including Michael Faraday, James Watt, and Thomas Edison. In English Year 5 
learned about Nelson Mandela and Mahatma Gandhi and how they brought about change through their 
method of non-violence. This week Year 6 have written their socks off planning, drafting, editing and 
publishing balanced discussions in preparation for the IPC Extreme Survivors exit point on Friday 18th 
January. The class have also worked hard to give peer feedback.  
 
Mobile Devices 
Students are not allowed to use mobile phones or smart watches during the school day, except in rare 
situations where express permission has been given by a teacher.  Whilst we do not ban students having 
them, they should be out of sight and preferably turned off so that they can also not be heard.  Could I 
please ask parents not to try and call their son / daughter during the school day on mobile phones.  
Students are allowed to use mobile phone once they are in the area outside reception.  If parents need to 
pass a message on to their son / daughter please contact Reception to do this.   In Year 5 and upwards 
students should have a laptop for conducting their electronic work with them every day.  The sanctions for 
students not following the rules regarding mobile phones may be found in the parent handbook. 

 
Key Stage 4 Science and Geography residential trip 
In the final week of last term the senior students went to 
Chaiyaphum  province to visit a wind farm near Thep Sa Thit and the Pha Hin Ngam national park. They 
toured a precision engineering concrete factory that manufactured the segments for the 160m wind 
turbine towers where they performed trigonometry and power calculations for physics. At the local 
waterpark they experienced wave power 
and collected data for wave speed 
calculations. In the national park they 
experimented on the dispersal of seeds 
relating to kinetic energy. They also 
collected data for river studies and 
weathering processes in geography. They 

had to cook their own spaghetti bolognaise at night and their own fried breakfast the 
following day. In the evening there was also time to learn about thermal decomposition 
reactions when sparklers were lit. There is a photographic display of their activities in 
tower B outside the science rooms so please feel welcome to come and browse.  
 
Full Power Frankenstein 
The Year 5 class had their Entry Point for the IPC Unit Full Power on Thursday 10th 
January. In a fictional re-enactment that was simultaneously terrifying and comical, 
Frankenstein was brought to life using electricity. Afterwards, they had a follow-up 
discussion about what electricity is and how we use it. 
 

Parent Handbook 
The Parent Handbook for this year has now been 
translated into Thai.  Both the English and Thai 
versions will be sent to you by email. 
 
 
 

 

 

Monday 21st January 
 

Tuesday 22nd January 
 

Wednesday 23rd January 
 

Thursday 24th January 
 

Friday 25th January 
 

Saturday 26th January 
Boarders Art Activity Morning 

 

Monday 21st - Friday 26th January 

 
 
 
The next parent information meeting is on  
14 February at 14:00. 
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ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียนชั้น Kindergarten ใช้โยคะประกอบการบรรยายเรื่อง Dear Zoo โดย Rod Campbell ที่นักเรียนได้อ่านในสัปดาห์นี้  
นักเรียน Year 1 และ 2 อ่านนิทานภาษาอังกฤษ ซึ่งมีต้นก าเนิดจากประเทศแอฟริกา เรื่อง ‘Bringing the Rain to Kapiti Plain’ จากนั้น
นักเรียนจับกลุ่มสร้างแผนผังบรรยายเรื่องราว และน ารูปแบบการใช้ภาษาแบบซ้ าๆ มาเขียนโปสเตอร์เพื่อแสดงค าคุณศัพท์ที่นักเรียนค้นพบใน
นิทานเรื่องดังกล่าว 
นักเรียน Year 3 เรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ และโดยการใช้อินเตอร์เนต นักเรียนเลือกพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ชื่นชอบและน าเสนอข้อมูลที่
ตนเองค้นพบในรูปแบบของโปสเตอร์ 
ในวิชา IPC นักเรียน Year 4 ศึกษาเรียนรู้เรื่อง Ancient Egypt และการด ารงชีพของชาวอียิปต์โบราณเมื่อ 5,000 ปีก่อน รวมถึงค้นคว้าความน่า
พิศวงของมหาปิรามิดแห่งกิซ่าและดินแดนสันดอนบริเวณปากแม่น้ าไนล์  
นักเรียน Year 5 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของผู้ประดิษฐ์คิดค้นไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลของนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์
หลายๆท่าน ซึ่งหลังจากการระดมความคิดเห็นแล้ว นักเรียนได้ข้อสรุปว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ไฟฟ้า น ามาซึ่งความสะดวกสบายในยุคปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ไมเคิล ฟาราเดย์ เจมส์ วัตต์ และโทมัส เอดิสัน เป็นต้น  
ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนศึกษาชีวประวัติของท่านเนลสัน แมนเดลา และท่านมหาตมะ คานธี รวมถึงค้นคว้าว่าทั้งสองท่านสร้างความ
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีสันติได้อย่างไร  
นักเรียน Year 6 ฝึกการเขียนแผนงาน การร่าง การแก้ไข และการจัดพิมพ์ข้อสรุปของการระดมความคิดเห็น เพื่อเตรียมการน าเสนอผลการเรียน
วิชา IPC เรื่อง Extreme Survivors ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม จากนั้นนักเรียนยังได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้แก่กันและกันด้วย 
 
ระเบียบการใช้โทรศัพท์มือถือ 
นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาอัจฉริยะในระหว่างวันท าการของโรงเรียนฯ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณครูเพื่อ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น โรงเรียนฯ ไม่จ ากัดสิทธิของนักเรียนในการน าโทรศัพท์มาโรงเรียนฯ แต่นักเรียนจะต้องปิดอุปกรณ์และเก็บไว้
ในที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านปกครองงดติดต่อบุตรหลานทางโทรศัพท์ส่วนตัวในระหว่างที่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนจะ
ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หลังเลิกเรียนในบริเวณหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากท่านต้องการฝากข้อความถึงบุตรหลาน กรุณาติดต่อฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อด าเนินการแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไป นอกจากนี้ นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้น Year 5 ข้ึนไปจะต้องมีคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของมาตรการและบทลงโทษส าหรับผู้ละเมิดระเบียบการใช้
โทรศัพท์ได้ในคู่มือผู้ปกครอง 

 
กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 
ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ณ จังหวัดชัยภูมิ โดย
นักเรียนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ทุ่งกังหันลม ในเขตอ าเภอเทพสถิต อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รวมถึงโรงงานผลิตคอนกรีตส าหรับการ
ก่อสร้างกังหันลม ซึ่งมีวิศวกรผู้ที่ใช้ตรีโกณมิติและการ
ค านวณเชิงฟิสิกส์ในการท างานจริง นอกจากนี้ นักเรียน
ยังได้เข้าเก็บข้อมูลและศึกษาเรื่องคลื่นของน้ า ณ สวน
น้ าในเขตพื้น จากนั้นเดินทางไปอุทยานแห่งชาติป่าหิน
งาม เพื่อท าการทดลองเรื่องการแพร่พันธุ์ของพืชตาม
ทฤษฎีพลังงานจลน์ และเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเรื่องน้ า
และกระบวนการผุพังสลายตัว ประกอบการเรียนรู้วิชา

ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ นักเรียนยังมีโอกาสท าอาหารรับประทานเองในมื้อค่ าคือ สปาเกตตีผัดซอส และอาหารเช้าประเภท
ทอดในวันต่อมา ในช่วงค่ านักเรียนได้ทดลองเรื่องปฏิกิริยาแตกตัวของดอกไม้ไฟ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จัดแสดงภาพถ่ายของ
กิจกรรมต่างๆของค่ายนี้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์ อาคาร B  
 
Full Power of Frankenstein  
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม นักเรียน Year 5 เริ่มเรียนวิชา IPC เรื่อง Full Power และนักเรียนได้ปลุกแฟรงเกนสไตน์  
ผู้ซึ่งมีทั้งความน่ากลัวและน่าข าข้ึนมาอีกครั้งด้วยการใช้ไฟฟ้า หลังจากนั้น นักเรียนได้จับกลุ่มสนทนาในประเด็นเรื่องไฟฟ้า
และการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
 

คู่มือผู้ปกครอง 
โรงเรียนฯ ได้ท าจัดคู่มือผู้ปกครองฉบับภาษาไทย ส าหรับปีการศึกษานี้ 
ซึ่งจะจัดส่งทางอีเมลพร้อมกับฉบับภาษาอังกฤษถึงท่านผู้ปกครองเร็วๆนี้ 

 
 
 
 
การประชุมชี้แจงข้อมูลส าหรับผู้ปกครองจะมีข้ึนในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 กุมภาพันธ์ ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
 

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 
 

วันอังคารที่ 22 มกราคม 
 

วันพุธที่ 23 มกราคม 
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 
 

วันศกุร์ที่ 25 มกราคม 
 

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: งานศิลปะ 

 

วันจันทร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม  

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่18: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


