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Primary News 
This week KG class went to Farm Mor Por. They 
had so much fun feeding the animals, collecting 
eggs, washing ponies and horse riding. What a 
fantastic class trip! Year 1 and Year 2 children 
have been creating their own superhero and 
villain characters in preparation for writing a 
comic strip.  Year 3 have been learning about 
Japanese Haiku poetry and trying to compose 
their own. They are fantastic at making the 
words fit to the strict syllable code! For IPC, Year 
4 have stitched together their large, paper mural 

they have been creating of Claude Monet's famous painting 'Bridge Over a Pond of Water 
Lilies'. We will be displaying it in the classroom soon. Feel free to come and have a 
look.   This week in Year 5, the students completed a Japanese-style print, using Hokusai's 
waves and Mount Fuji as inspiration. On Thursday, they held an open house art gallery 
exhibition to showcase all their wonderful artwork they have done during this unit. In 
science Year 6 students have been learning about animal reproduction in birds, salmon and 
sheep compared to reproduction in humans.  In mathematics, Year 6 learned to use ratio 
and proportion to work out the height of ten cars and adapt recipes for big amounts of 
people. In English, they enjoyed describing their imaginary UFO that they had found, then 
did a role play of a fun dialogue, and wrote a police report about sighting the UFO. In 
history class, the students learned about 9 Viking's Gods and Godesses by working 
independently on the internet.   
 

End of Year Examinations 
Secondary students in Year 7 to Year 10 will be doing their End of Year examinations this week.  Good luck to them all.  
 

ID Badges 
As part of our safeguarding policy all parents / guardians / carers should have 
personal id as issued by the school, which must be worn when they come 
onto the school site.  If you do not have this could you please contact 
Reception and arrange for this to be done as soon as possible—thank you.  If 
for any reason you forget your id the school will provide a temporary visitor 
badge for known parents / carers but please be aware that this is for 
occasional use only and is not a substitute to parents / carers having their 
own id badges issued by the school. 
 

Year 7 Production—Macbeth 
We have had a number of fantastic productions from both the primary and 
secondary students this year. The good news is that there is yet another 
wonderful production to look forward to with Year 7 performing the famous 
Shakespeare play ’Macbeth’. This will take place on Friday 21st June at 14:00.  
All parents, both in primary and secondary are invited to attend.  
 
Primary INCAS Tests 
These tests will continue this week and also into next week.  Students do not 
need to do any preparation for these computer based assessments. 
 
After School Activities 
After school activities will take place as usual in the weeks beginning Monday 10th June and Monday 17th June.  In the final week 
of term there will be no afterschool activities.  Can  parents please ensure that day students are picked up at the end of school. 

Monday 10th June 
Secondary examination week 
Year 1 / Year 2 trip to Khao Yai National Park 
 

Tuesday 11th June 
Secondary examination week 
INCAS tests 
 

Wednesday 12th June 
Secondary examination week 
INCAS tests 
IGCSE Physics examination (a.m.) 
 

Thursday 13th June 
Secondary examination week 
INCAS tests 
Year 3 residential trip 
 

Friday 14th June 
INCAS tests 
IGCSE Biology examination (a.m.) 
Year 3 residential trip 
 

Saturday 15th June 
Boarders Trip— Khao Yai Art Museum 

Monday 10th June - Saturday 15th June 

 
 
 

 

Secondary students have their End of Year 
examinations this week. 
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ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Kindergarten เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ฟารม์
หมอปอ นักเรียนสนุกกับการให้อาหารสัตว์ เก็บไข่ อาบน้้าให้ม้าแคระ 
และขีม่้า นับเป็นกจิกรรมทีน่่าสนกุส้าหรับเด็กๆ  
นักเรียน Year 1 และ 2 สร้างตัวละครซุปเปอร์ฮีโรข่องตนเอง เพื่อ
น้าไปเขียนการ์ตนูต่อไป  
นักเรียน Year 3 เรียนเรือ่งบทกลอนญี่ปุ่น Haiku และฝกึเขียนบท
กลอนของตนเอง นักเรียนมีพรสวรรค์ในการสร้างค้าที่สอดคล้องกับ
สัมผัสอกัษร 
นักเรียน Year 4 เริม่ต่อภาพผลงานศิลปะซึง่มีแรงบันดาลใจมาจาก 
‘Bridge Over a Pond of Water’ ผลงานชื่อดังของ Claude Monet 
และจะน้าเสนอที่บอร์ดประชาสัมพนัธ์หน้าห้องเรียนต่อไป  

นักเรียน Year 5 ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพคลื่น Hokusai และภูเขาไฟฟูจิ เพือ่ออกแบบผลงานศิลปะสไตลญ์ี่ปุ่น และจะเปิด
แกลอรีแ่สดงผลงานในวนัพฤหัสบดีนี ้ 
นักเรียน Year 6 เริม่ศึกษาเรื่องการสืบพันธุข์องสัตวช์นิดต่างๆ เช่น นก ปลาแซลมอน และแกะ จากนั้นน้าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบั
การสืบพนัธุ์ของมนุษย์ นอกจากนี ้ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนศกึษาเรื่องอัตราส่วนและช่วยกันหาค่าความสูงของรถ 10 คัน เพือ่จุ
ผู้โดยสารจ้านวนมาก ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษ นกัเรียนสนกุกับการอธิบายเรือ่ง UFO ในจินตนาการ และแสดงบทบาทสมมติ รวมถึง
ลงบันทกึประจ้าวันเกี่ยวกับการพบเห็น UFO ตามจินตนาการ ส่วนในวิชาประวัติศาสตร์ นกัเรียนสืบค้นขอ้มูลเกี่ยวกับเทพเจ้าใน
ความเชือ่ของชาวไวกิ้งจากอนิเตอรเ์น็ต 
 
การสอบปลายภาค 
นักเรียน Year 7-10 สอบปลายภาคในสัปดาห์นี้ ขอให้นักเรียนทุกคนทา้การสอบได้ด้วยดี 
 
บัตรประจ าตัวผู้ปกครอง 
โรงเรียนฯ จัดให้มีบัตรประจ้าตัวผู้ปกครอง / ผู้ดูแลนักเรียน ตามนโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้ปกครองทกุท่านจะต้องแสดงบัตรประจ้าตัวอย่างชัดเจนเมือ่เข้ามาภายในบรเิวณโรงเรียนฯ 
ส้าหรับผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรประจ้าตวั กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธโ์ดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในกรณทีีท่่านผู้ปกครองไม่ได้พกบัตรประจ้าตวั ขอความกรณุารับบัตร 
‘visitor’ เพื่อใชเ้ป็นการชัว่คราวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บัตร ‘visitor’ ไม่ใช่บัตรประจ้าตัวผู้ปกครอง / ผู้ดูแล
นักเรียน  
 
การแสดงละครเวทีของนักเรียน Year 7 - Macbeth 
โรงเรียนฯ จัดการแสดงของนกัเรียนหลายครั้งในปีการศึกษานี้ และนับเป็นอกีครั้งหนึ่งที่โรงเรียนฯ ภูมิใจน้าเสนอ
การแสดงละครเวทีเรื่อง Macbeth ผลงานการประพันธข์อง Shakespeare ซ่ึงน้าแสดงโดยนักเรียน Year 7    
ในวันศกุรท์ี่ 21 มถิุนายน ตั้งแตเ่วลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชญิผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจ เข้ารว่มรับชม
การแสดงของนกัเรียน Year 7 ในวันและเวลาดังกล่าว 
 
การสอบ INCAS ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษายังคงสอบ INCAS ในระหว่างสัปดาห์นี ้นกัเรียนไม่จ้าเป็นต้องเตรียมตัวส้าหรับ
การสอบ ซึ่งเป็นการท้าขอ้สอบบนคอมพิวเตอร์ 
 
กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
โรงเรียนฯ จัดให้มีกจิกรรมหลังเลกิเรียนตามปกติระหว่างวนัจนัทร์ที่ 10  ถึงวนัจันทร์ที ่17 มิถุนายนนี้  
และขอประกาศงดกิจกรรมหลังเลกิเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนี้ ผู้ปกครองนกัเรียนไป-กลับสามารถรับ
บุตรหลานกลับบ้านได้หลังเวลาเลิกเรียน 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาสอบปลายภาค 
นักเรียน Year 1-2 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาสอบปลายภาค 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาสอบปลายภาค 
การสอบ INCAS 
การสอบ IGCSE ฟิสิกส์ (ภาคเช้า) 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาสอบปลายภาค 
การสอบ INCAS 
นักเรียน Year 3 เข้าค่ายพักแรม 

วันศกุร์ที่ 14 มิถุนายน  
การสอบ INCAS 
การสอบ IGCSE ชีววิทยา (ภาคเช้า) 
นักเรียน Year 3 เข้าค่ายพักแรม 

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน  
กิจกรรมส้าหรับนักเรียนประจ้า - ทัศนศึกษา ณ เขาใหญ่
อาร์ตมิวเซียม 

วันจันทร์ที่ 10 - วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 

 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสอบปลายภาค 

ในสัปดาห์นี้ 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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Boarding Community Work 
Monday 3 June was a school holiday for the majority of the school community.  However, many of the boarders remained in 
school that weekend and paid respect to the new Queen by doing community work within school.  They cleared a number of 
areas around the front of the school and planted flowers that everybody will be able to enjoy. 
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โครงการจิตอาสาของนักเรียนประจ า 
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายนที่ผา่นมา นกัเรียนประจ้าท้ากิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนกัเรียนช่วยกันท้าความสะอาดและปลกูดอกไม้ภายในบริเวณโรงเรียนฯ  

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
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