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School Holiday
Please remember that the school is closed on Monday 3 June in respect of the new
Queen’s birthday.
Primary News
This week in Year 1 and Year 2, the children have been learning about insect micro habitats
and working in small teams to build a 'Bug Hotel' to support the biodiversity of insects on
our school site. Year 3 have been learning about different types of lines. We have been
looking for parallel, vertical, horizontal and perpendicular lines in our school grounds. See if
they can point any out to you! Year 4 students have been learning about various artists for
IPC. This week we looked at the famous Spanish painter Pablo Picasso and the unique style
of painting called 'cubism' that he was famous for. This week Year 5 visited the Khao Yai
Art Museum, which is located in a lovely picturesque landscape setting, and had a great
time identifying and critiquing a wide of range of artwork styles and forms. Back in the
classroom, they learned about Hokusai's Japanese prints of Mount Fuji, and then created
their own piece of print art. In English with Dr. Nigel, Year 6 learned various skills of English
through an exciting story about seeing a UFO, which they enjoyed a lot. In IPC with
Mr.Geoffrey, they learned about D-Day and World War 2. Moreover, they practised
presenting in class with their team. They developed their understanding of perimeter and
area in mathematics class with secondary teachers, Mr.Chris and Mr.Niffty. They were
proud of themselves due to participating in the swimming Gala activity.

Monday 3rd June - Saturday 8th June

Monday 3rd June
National holiday—Queens birthday
School closed to day students.
Boarders—Community service
IGCSE Geography examination (p.m.)
Tuesday 4th June
KG trip to Farm Mor Por
Wednesday 5th June
Thursday 6th June
Friday 7th June
IGCSE Chemistry examination (a.m.)
Saturday 8th June
Boarders Trip—Hometown Pak Chong

Astro Pi Mission Zero
Matthew in Year 4 and Bryan in Year 5 participated in the 2018/2019 European Astro Pi
Challenge on March 2018. In this challenge, a student team writes a short Python program
to display a message to the astronauts on the ISS. It gets uploaded and actually runs on one
of the ISS onboard computers. This year they are more than 5,677 entries, and 4,621 of these just ran on the International Space
Station. Our team entries could be granted flight status. Congratulations to Bryan and Matthew for participating in Mission Zero!
Well done!
KG Swimming Morning
Well done to everyone in KG who took part in the swimming gala this week.
It was good to see the students enjoying themselves. Thank you to the
parents who came and supported.
Year 5 Visit to Khao Yai Art Museum
On Thursday 30th May, Year 5 had a wonderful morning at the beautiful Khao
Yai Art Museum. After having a good look through galleries A, B, and C, each
Secondary students should be revising for
student selected their favourite piece of art and answered some questions
their End of Year examinations. The
about the colours used, their interpretation of the art, and the emotions they
examination week is from Monday 10 June
felt. Then they enjoyed some cold drinks at the lovely cafe while taking in the
to Friday 14 June.
view of the mountains. After a quick
stop at the gift shop, they took a
stroll through the gardens to the
pond and admired the amazing
outdoor sculptures. They had a
chance to see many paintings in the
styles that they had studied in their
IPC unit ‘They See the World Like
This’, including impressionism, cubism, abstract, and water colours.
Primary INCAS Tests
Students in Year 1 to Year 6 will be doing their INCAS tests over the next two weeks in school. No preparation is required or
expected for these and they will take part in normal lesson time. INCAS tests provide information on the progress that students
are making in the primary school and help teachers to better target the teaching for each student. INCAS tests are done on
computers and the results from them are prepared by the University of Durham in the UK.
Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจ้าสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 34: วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

Friday, 18th August
วันหยุดพิเศษ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ปิดทาการในวันจันทร์ที่ 3 มิถนุ ายน ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตของแมลงและรวมกลุ่มสร้าง ‘Bug Hotel’ เพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงชนิด
ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนฯ
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องเส้น ได้แก่ เส้นขนาน เส้นแนวตั้ง เส้นแนวนอน และเส้นตัง้ ฉาก จากสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียนฯ
นักเรียน Year 4 เรียนรู้ชีวประวัตขิ องศิลปินผู้มีชอื่ เสียง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนศึกษาชีวประวัติของจิตรกรชาวสเปน ชือ่
Pablo Picasso และศิลปะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเ่ รียกว่า ‘cubism’
นักเรียน Year 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม นักเรียนได้ชมผลงาน
หลากหลายรูปแบบของศิลปินหลายท่าน ซึ่งหลังจากกลับเข้าชัน้ เรียนแล้ว นักเรียนยังได้ศึกษาภาพภูเขาไฟฟูจิ ผลงานของ Hokusai
และสร้างผลงานของตนเองด้วย
นักเรียน Year 6 เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับดร.ไนเจล วูดเวิร์ด และเรียนรูท้ ักษะภาษาอังกฤษผ่านการอ่านเรื่องเกี่ยวกับการพบเห็น
UFO อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ คุณครูเจ๊ฟฟรี่ สโวโบดายังสอนวิชา IPC เรื่อง D-Day และ World War 2 และให้นกั เรียนนาเสนอ
ข้อมูลที่ค้นคว้าหน้าชัน้ เรียน ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูคริสโตเฟอร์ วอลตัน และคุณครูนิโคลัส แคทส์ (นิฟตี้) ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจเรื่องการหาพืน้ ที่
นักเรียนต่างภาคภูมิใจในตนเองทีท่ าสถิติว่ายน้าได้ดีในงาน Swimming Gala

วันจันทร์ที่ 3 - วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงเรียนฯ ปิดทาการเรียนการสอน
นักเรียนประจาทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
การสอบ IGCSE ภูมิศาสตร์ (ภาคบ่าย)
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
Kindergarten ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มหมอปอ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน
การสอบ IGCSE เคมี (ภาคเช้า)

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา - ทัศนศึกษา ณ อาเภอ
ปากช่อง

ปฏิบัติการ Astro Pi Mission Zero
น้อง Matthew Year 4 และน้อง Bryan Year 5 เข้าร่วมโครงการ 2018/2019 European Astro Pi Challenge ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้โปรแกรม Python สือ่ สารกับนักบินอวกาศ บนสถานีอากาศนานาชาติ หรือ ISS ซึ่งข้อความ
จากผู้เข้าแข่งขันจะแสดงบนจอแสดงผลของ ISS โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึง 5,677 ทีม ซึ่งมีเพียง 4,621 ทีมที่สามารถพิชติ ปฏิบัติการได้ ทีมของน้อง Matthew Year 4 และน้อง
Bryan Year 5 เป็นหนึง่ ในผู้ที่ปฏิบัตกิ ารสาเร็จ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้อง Bryan และน้อง Matthew
ด้วย
การแข่งขันว่ายน้า้ ของนักเรียน kindergarten
ขอชืน่ ชมนักเรียน Kindergarten ที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้าเมือ่ สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนต่างสนุกสนานกับ
กิจกรรม และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมให้กาลังใจบุตรหลานด้วย
นักเรียน Year 5 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นักเรียน Year 5 ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม
หลังจากเข้าชมแกลเลอรี่ A B และ C ตามลาดับแล้ว นักเรียนเลือกผลงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบและตอบคาถาม
ของคุณครู เช่น สีที่ศิลปินเลือกใช้ การตีความหมายของภาพที่ศิลปินต้องการสือ่ ให้แก่ผู้ชม ความรู้สกึ ของ
นักเรียนเมื่อพบเห็นผลงานนัน้ ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังชืน่ ชอบเครือ่ งดื่มที่จดั จาหน่าย ณ พิพธิ ภัณฑ์
และชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติ ซึ่งแวดล้อมด้วย
ขุนเขาอย่างสวยงาม จากนั้น นักเรียนเลือกซื้อของที่
ระลึก และเดินชมประติมากรรมในสวนริมสระน้า
ด้านข้างของอาคารพิพิธภัณฑ์ ในโอกาสนี้ นักเรียน
ได้เห็นตัวอย่างผลงานจิตรกรรมหลายชิ้นงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เรียนรู้จากวิชา IPC เรือ่ ง
‘They see the World Like This’ ทั้งแบบอิม
เพรสชันนิสม์ คิวบิสม์ นามธรรม และสีน้า เป็นต้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาควรเริ่มทบทวนบทเรียน
เพื่อเตรียมการสอบปลายภาค เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10
ถึงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายนนี้

การสอบ INCAS ส้าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 ถึ 6 จะสอบ INCAS ใน 2 สัปดาห์หน้านี้ ในห้องเรียน ผลการสอบจะชี้วัดพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้คุณครู
สามารถตั้งเป้าหมายทางการเรียยนรู้ของนักเรียนได้ ทั้งนี้ จะมีการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ผลโดยศูนย์การทดสอบแห่ ง
มหาวิทยาลัยเดอร์แฮม ประเทศสหราชอาณาจักร

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

