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Down’s Syndrome Day 
We are joining the worldwide movement to raise awareness of children who are born with 
Down’s Syndrome. Students are invited to wear odd socks on Thursday 21 March 2019 and 
make a contribution of 20 baht, which will be donated to Down Syndrome International. 

Primary News 
This week Year 1 and Year 2 have been learning reading 'Farmer Duck' By Martin Waddell. 
They have been writing their own recounts focusing on past tense verbs and time 
conjunctions. Year 3 have been rewriting the story of Jack and the beanstalk from the 
Giant's point of view. Some fantastic stories produced! Year 5 have been working on a 
research project about the Earth’s biomes. For Poetry week, they learned the lyrics to the 
famous song ‘What a Wonderful World’, and then wrote their own lyrics for a song about 
nature. This week Year 6 wrote the most exciting openings to space adventure stories. They 
stepped into Tom Hanks' space boots and launched into Space with Apollo 13. The class 
planned their own boxed success criteria, carefully considered how they would excite the 
reader and finished with great cliff hangers.   
 
St. Stephen’s School Fair 
The annual school fair is taking place at the Bangkok campus on Saturday 16th March from 
15:30. There will be a range of student activities till 18:00 as well as visiting booths and 
some fairground rides.  There is then a range of performances until around 20:00.  All 
students and parents from the Khao Yai campus are invited to attend.  Our boarding 
students and staff, supported by Dr Kevin and Ms Nantana are participating in a residential 
trip to Bangkok this weekend. This will include supporting the School Fair, which raises 
money for a range of charities, with a student booth and a performance. 

Mathematics and Science Competitions 
We will be taking part in the local round of an international mathematics Olympiad and a science competition being hosted at 
Anglo Singapore School on Saturday 20 April. Students who would like to take 
part will need to sign up by Wednesday 21st March.   
 
Professor from UK to Visit St. Stephen’s Khao Yai  
We are very pleased to announce that Professor Dudley Shallcross from 
Bristol University in the UK will be visiting St. Stephen’s Khao Yai with the 
British Council to deliver a science lecture on air pollution to our students in 
Year 9 to Year 11 on Friday 22nd March. We are very fortunate that such an 
esteemed visitor is coming to the school.  We have invited a number of other 
schools to attend as well. 
 
The Tempest 
Year 8 and Year 9 are combining forces to perform the first of our two Key 
Stage 3 productions of the year, which will take place on Wednesday 27 
March at 15:30 in the Study Hall.  The play that they are performing is called 
‘The Tempest’ and is a Shakespearean play, which is very challenging to 
perform.  I would like to invite all parents to attend this special event. 
 
English and Adventure Camp—March 2019 
We will be welcoming nearly 300 visiting students and staff to St. Stephen’s 
International School English and Adventure Camp A, which takes place between Sunday 17 March and Saturday 6th April.  The 
camps at St. Stephen’s are the biggest camps of their kind in Thailand.  Students will spend much of their time learning English as 
well as participating in a range of fun activities on campus and on some trips.  As St. Stephen’s is blessed with so many facilities 
and so much space we can easily accommodate the visiting groups without any impact on the normal operations of the school.  
The camps also provide an opportunity for some students who are interested in joining the main school to try out the school for 
more than the usual two testing days, and we already have a significant number of students who will be doing this.   
 

Monday 18th March 
Poetry week starts today 
 

Tuesday 19th March 
Year 4 IPC visit to Don Muang Airport 
 

Wednesday 20th March  
 

Thursday 21st March 
World Down Syndrome Day 
World Poetry Day 
 

Friday 22nd March 
Air pollution talk by Prof. Shallcross 
 

Saturday 23rd March 
Boarders trip to Splashworld 
 

 
 
 
 

Monday 18th  - Saturday 23rd March 

 
 
 

Students , parents and staff from the Khao Yai 
campus are very welcome to attend the 
School Fair at the St. Stephen’s Bangkok 
Campus on Saturday 16th March 2019. 
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วัน Down’s Syndrome  

โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคดาวน์ซินโดรม ดังนั้น ขอเชิญชวนนักเรียนสวมใส่ถุงเท้าสลับสีหรรออสลับ

ข้างมาโรงเรียนฯ ในวันพฤหัรสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 และร่วมบริจาคเงินจ านวน 20 บาทต่อคน เพอ่อสมทบทุนบริจาคให้รแก่องค์กรเพอ่อผู้ป่วยโรค

ดาวน์ซินโดรม ต่อไป 

 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

ในสัปดาห์รนี้ นักเรียน Year 1 และ 2 อ่านเรอ่อง ‘Farmer Duck’ ซึ่งประพันธ์โดย Martin Waddell และฝึกใช้รูปประโยคแสดงอดีตกาล (past 

tense) และค าสันธาน ในการเขียนบรรยายเรอ่องราวตามความเข้าใจของตนเอง 

นักเรียน Year 3 เขียนบรรยายเรอ่อง Jack and beanstalk from the Giant  

นักเรียน Year 5 ศึกษาเรอ่องระบบชีวนิเวศของโลก และศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงจากบทเพลงชอ่อดัง ‘What a Wonderful World’ นอกจากนี้ 

นักเรียนยังได้ทดลองแต่งเพลงของตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติด้วย 

นักเรียน Year 6 เขียนเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ โดยจินตนาการว่าตนเองเป็น Tom Hank ในยาน Apollo 13  

นักเรียนต่างช่วยกันคิดวิธีการเขียนให้รผู้อ่านรู้สึกตอ่นเต้นและประทับใจกับบทสรปุของเรอ่อง 

 

งาน St. Stephen’s School Fair 

งานประจ าปีจะมีข้ึน ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ต้ังแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป การแสดงของ

นักเรียนจะเริ่มเวลา 18.00 น.  พร้อมด้วยเกมตามบูธต่างๆ และเครอ่องเล่นส าหรรับเด็กๆ  

กิจกรรมบนเวทีจะเสร็จสิ้นในเวลา 20.00 น. โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ทั้ งนี้ 

ดร.เควิน และคุณครูนันทนา ไฮแลนส์ รวมถึงเจ้าหรน้าที่หรอพักจะน านักเรียนประจ าเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม รวมถึงงานประจ าปีด้วย  

ทั้งนี้ งานประจ าปีมีข้ึนเพอ่อการระดมทุนส าหรรับกิจกรรมเพอ่อสาธารณประโยชน์ต่อไป 

 

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ Olympaid และวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติแองโกล

สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 21 มีนาคมนี้  

 

 

วิทยากรพิเศษจากประเทศอังกฤษ 

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคมนี้ โรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจาก Professor Dudley Shallcross จากมหราวิทยาลัย Bristol ประเทศ

อังกฤษ ในฐานะวิทยากรพิเศษ ร่วมกับ British Council เพอ่อบรรยายเรอ่อง air pollution ให้รแก่นักเรียน Year 9 -11 และ

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพอ้นที่ใกล้เคียง นับเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนี้  

 

 

The Tempest 

นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 Year 8-9 จะท าการแสดงละครเวทีเรอ่อง ‘The Tempest’ จากบทประพันธ์ของวิลเลียม  

เชคสเปียร์ ณ หร้องเรียนรวม (Study Hall) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 15.30 น.   

โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมรับชมการแสดงในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 

 

ค่าย English and Adventure Camp - เดือนมีนาคม 2019 

ในระหรว่างวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนฯ จะจัดค่ายภาษาอังกฤษ English and 

Adventure Camp A ซึ่งจะมีครูและนักเรียนเข้าร่วมค่ายดังกล่าวประมาณ 300 คน  

โรงเรียนฯ ยังคงครองแชมป์การเป็นผู้จัดค่ายภาษาอังกฤษที่ใหรญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ นักเรียนในค่ายจะใช้เวลา

ส่วนใหรญ่ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้ร่วมกิจกรรม      ทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ มกีารจัดสรรพอ้นที่ส าหรรับค่ายและโรงเรียนหรลักอย่างเหรมาะสม 

ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียนฯ นอกจากนี้ ค่ายภาษาอังกฤษยังเปิดโอกาสให้รนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนฯ ของเรา สามารถลงทะเบียนและ

ทดลองเรียนมากกว่า 2 วัน ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้รับลงทะเบียนล่วงหรน้าไว้แล้วจ านวนหรนึ่งแล้ว 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 
สัปดาหร์กวีนิพนธ์สากล 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 
Year 4 ทัศนศึกษา ณ สนามบินดอนเมออง 

วันพุธที่ 20 มีนาคม  

 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 

วันดาวน์ซินโดรมโลก  
วันกวีนิพนธ์สากล 

วันศกุร์ที่ 22 มีนาคม 
บรรยายพิเศษเรอ่อง Air pollution โดย Prof. Shallcross 

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 
กิจกรรมส าหรรับนักเรียนประจ า: สวนสนุก Splash World 

 

วันจันทร์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 

 
 
 
 

ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานประจ าปี  

ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ  

ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 

 

 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่25: วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


