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Reopening of School 
Over this weekend, the government is due to 
reconsider whether international schools are 
allowed to open this academic year.  We will soon 
know whether we are open to have students in 
school again for June, or whether we will be 
reopening for face to face lessons again in August.  
We are currently making plans either way and will 
communicate to you when we know the 
government’s decision. 
  
Primary 
This week the Kindergarten and Reception 
children have been on a pirate adventure. They 
have made treasure maps, rescued treasure from 
ice and buried a time capsule. Year 1 and Year 2 
have been looking at, and comparing, artists from 
England and Thailand.  They have tried to 
reproduce the art work they have seen, and it is 
hard to believe that these amazing children are 
only six and seven years old.  Thank you to the 
parents and other grown ups who have also 
joined in the activities. You can see the Year 1 
and Year 2 classes  fantastic artwork on the front 
page of this bulletin.  Year 3 students have used 
the force of  air resistance by competing in a 
'Paper aeroplane challenge'; and considered the 
direction of forces acting on objects and 
everyday activities such as friction, gravity and 
water resistance. The IPC unit in Year 4 has been 
a very fun science-based one, focusing on 
electricity. Despite the children being at home, they have still managed to conduct 
experiments. The children enjoyed guiding Ms Linh in how to complete a circuit - 
directing which wires and where to put them etc. In English, they worked their way 
towards finally writing an explanation text in a poster form using Google Slide. In 
mathematics, the class touched on equivalent fractions and understanding how to 
simplify their answers. Year 5 have been working hard developing their blogging skills 
with their second blog post, which was about their outdoor art inspired by UK artist 
Andy Goldsworthy. In their blog post, they included photos of their artwork, a 
description of the process, captions and labels. Students shared their blogs with each 
other and posted comments on each other's work, which created some very 
interesting discussions. Year 6 are continuing to learn all about forces in relation to 
fairgrounds for their IPC Unit. The children have been conducting and recording their 
own mini-investigations about different types of forces. In mathematics, the students 
are learning all about geometry, polygons, sides, angles, degrees, perimeter, area and 
more!  In English Year 6 are finishing their unit based on The Firebird with some free 
story writing. The students have been wonderful as ever and are all working as hard as 
they can at home.  
 

Secondary Examination Week 
The secondary examination week will take place the week beginning Tuesday 26 May.  
Students have been provided with a schedule of examinations, which they will be 
asked to do at home whilst being monitored by their teacher.  They will then need to 
email the examination script back to their teacher immediately after the test finishes.  
These examinations would normally take place during the first week in June but we 
are hoping that we will be allowed to have our students back in school that week and 
will want to concentrate on lessons rather than an examination week! 
 

May Half Term Holiday 
We have our long weekend half-term break coming up.  There will be no lessons on Monday 25 May, which is a holiday.  Primary lessons will be 
online and carrying on as usual from Tuesday 26 May whilst secondary will be undertaking their examination week—
good luck to them all! 

Monday 18th May 
Online learning 
 

Tuesday 19th May 
Online learning 
 

Wednesday 20th May 
Online learning 
 

Thursday 21st May 
Online learning 
 

Friday 22nd May 
Online learning 
 
 

 

 

Monday 18h May – Friday 22nd May 

 
 
 
Google Meet Rules 
1. Be on time and prepared for your lesson. 
2. Be in a well lit room, which is quiet and where 
you will not be interrupted. 
3. Do video calls from your desk or other 
appropriate location. 
4. No multi-tasking, we can see you. Look at your 
screen, pay attention to others and when speaking 
make sure to look at your camera. 
5. Undertake good etiquette as you would in a 
normal lesson. Eg. No eating. 
6. Consider posting your comment/question in the 
chat window. 
7. Have respect for each other.by not talking over 
others, removing any others from the meeting, or 
replacing any others sharing screen 
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การเปิดท าการของสถานศึกษา 
ในสุดสัปดานี้ รัฐบาลจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้
โรงเรียนนานาชาตเิปิดท าการตามปกต ิเมือ่โรงเรียนฯ ทราบขอ้
สรุปว่านกัเรียนจะสามารถกลับเข้าเรียนตามปกติในเดือนมิถนุายน
หรือในเดือนสิงหาคมหรอืไม่แลว้นัน้ โรงเรียนฯ จะเรียนแจ้งท่าน
ผู้ปกครองให้ทราบโดยด่วนที่สุด นอกจากนี ้โรงเรียนฯ ยังจดัเตรียม
แผนการสือ่สารกับท่านผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการพิจารณาของ
รัฐบาลอกีด้วย 
 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Kindergarten และ Reception เข้าฐาน
ผจญภัย ด้วยการสร้างแผนทีขุ่มทรัพย์ ล่าสมบัติจากน้ าแข็งและ
ฝังแคปซูลกาลเวลา    
นักเรียน Year 1 และ 2 คน้คว้าและเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างของศิลปินจากประเทศอังกฤษและประเทศไทย 
และพยายามสร้างสรรค์ชิน้งานศิลปะตามแบบต้นฉบับ ผลงาน
เหล่านี้เป็นของศิลปินตัวน้อยซ่ึงมีอายุเพียง 6 ถึง 7 ขวบเท่านั้น 
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มีส่วนรว่มกิจกรรมนี้ดว้ย  
นักเรียน Year 3 ใชก้ฎของแรงต้านในการท าภารกจิ ‘Paper 
aeroplane challenge’ และทิศทางของวตัถุที่ถกูกระท าโดย
แรง หรือกิจกรรมที่พบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น แรงเสียด
ทาน แรงดงึดูด การกันน้ า  
นักเรียน Year 4 สนุกกับเรื่องไฟฟ้าในวิชา IPC แม้ว่านกัเรียนจะ
อยู่ที่บ้าน แต่ก็สามารถท าการทดลองการตอ่วงจรไฟฟ้า ด้วย
ค าแนะน าของ Ms. Linh นอกจากนี ้ในวิชาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนเขียนค าบรรยายภาพโปสเตอร์และน าเสนอผ่าน
โปรแกรม Google Slide ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นกัเรียนศกึษาวิธกีารหาเศษส่วนอย่างต่ า  
นักเรียน Year 5 พฒันาทักษะการท า Blog ด้วยการโพสต์ขอ้ความเพิ่มเติมลงใน Blog ของตนเอง เกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะนอกสถานที่ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจมากจากศิลปินชาวองักฤษ ชื่อ Andy Goldsworthy ใน Blog 
ของนกัเรียนนั้นจะประกอบไปด้วยภาพชิ้นงานศิลปะ ขอ้ความบรรยายขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ค าบรรยาย
ภาพและชือ่ภาพ จากนัน้ นักเรียนแชรโ์พสต์เป็นสาธารณะและผลัดกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของเพือ่น
นักเรียนคนอืน่ๆ  
นักเรียน Year 6 ศกึษาเรียนรูว้ิชา IPC เรื่องแรงกับพื้น นักเรียนท าการทดลองและเก็บสถิติเกี่ยวกับแรงชนดิ
ต่างๆ ส่วนในวชิาคณิตศาสตร์ นกัเรียนเรียนรู้เรื่องเรขาคณิต รูปหลายเหลี่ยม ด้าน มุม องศา เสน้รอบรูป พืน้ที่ 
เป็นต้น 
ในวิชาอังกฤษ นักเรียนจบงานเขียนตามแนวคิดเรือ่ง Firebird  
นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจากที่บ้านและท าผลงานได้อย่างยอดเย่ียมมาก 
 
สัปดาห์การสอบส าหรับนักเรยีนระดับช้ันมัธยม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมจะสอบปลายภาคตัง้แต่วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม เป็นต้นไป นักเรียนจะได้รับตาราง
สอบและท าขอ้สอบจากที่บ้าน โดยจะมีครูคอยควบคุมการสอบด้วย นักเรียนจะส่งค าตอบทางอเีมลหลังจากหมด
เวลาสอบทันที  
โดยปกติแล้วการสอบปลายภาคจะมขีึ้นในสปัดาห์แรกของเดือนมิถนุายน แต่หากโรงเรยีนฯ สามารถเปิดท าสอน
ในชั้นเรียนตามปกติในชว่งเวลาดังกลา่วได้แล้วนั้น นกัเรียนควรจะมสีมาธกิับการเรียนรูใ้นชั้นเรียนมากกว่าการ
ท าข้อสอบ!  
 
การเปิดครึ่งภาคเรียนที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 
ทุกคนจะมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยาวนานขึน้ โดยจะมีไมก่ารเรียนการสอนออนไลน์ในวันจันทร์ที ่25 พฤษภาคมนี้  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มเรียนในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม ในขณะที่นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาเริ่มท าการสอบขอให้ทุกคนโชคด!ี 
 
 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันจันทร์ท่ี 18 - วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม  
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ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มีดังนี้  
1.นักเรียนต้องลงช่ือเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาท่ีก าหนดในแต่ละ
รายวิชา 
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องท่ีเงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะท่ีเข้าใช้งาน 
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือกสถานท่ีท่ี
เหมาะสม 
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้ครูมองเห็นนักเรียน
ผ่านโปรแกรมซึ่งนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ต้ังใจฟังในขณะท่ีครูบรรยาย 
และมองไปท่ีกล้องในขณะท่ีพูด 
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในช้ันเรียนตามปกติ 
ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน 
6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือต้ังค าถามในกล่องข้อความ 
7.ให้เกียรติผู้อื่น ไม่พูดแทรกผู้อื่น ไม่ลบช่ือผู้อื่นออกจากโปรแกรม 
หรือไม่แชร์หน้าจอในระหว่างท่ีผู้อื่นแชร์อยู่ 



Friday, 18th August 

 

 

 

 
 

‘Love and Rage’ Creative Art  
Students in art have been creating posters to show what makes them feel 'love' and 'rage' about the world during the coronavirus 
outbreak. Their posters show what they hope to see in the world when the virus is over. Students were asked to post their 
posters on social media as part of the Extinction Rebellion campaign to get people talking about the climate and ecological crisis.   
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‘Love and Rage’ Creative Art 
ในวิชาศิลปศึกษา นักเรียนออกแบบภาพโปสเตอร์สะท้อนความรู้สึก ‘love’ และ “rage’ ของนักเรียนตอ่โลกในสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus outbreak)  
ภาพโปสเตอร์แสดงถึงสิ่งที่นกัเรียนคาดหวังจะได้พบเห็นหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง นักเรียนจะเผยแพร่ภาพโปสเตอร์ของตนเองบนสื่อสงัคมออนไลน์ ในเชิงนทิรรศการ Extinction 
Rebellion เพื่อรณรงค์ให้บุคคลทัว่ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพภูมอิากาศและวกิฤตการณเ์ชิงนิเวศ 
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