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คุณขับรถเร็วบ้างหรือไม่ ? 
เมื่อวันศกุรท์ี่ผ่านมา นกัเรียนระดับชั้นเยียร์ 10 ที่ลงเรียนวิชาฟิสกิส์ได้ท ากิจกรรมบนัทกึเวลาและค านวณความเร็วของยานพาหนะที่
สัญจรบนถนนมิตรภาพ โดยผลลัพธ์พบว่ารถเก๋งถูกจัดให้อยู่ในอนัดับทีว่ิ่งเร็วทีสุ่ดรองลงมาคือรถปิกอัพ รถตู้และรถบรรทุกตามล าดับ 
ดร. อเลก็ซานเดอร ์วอลเลอร์ ไดท้ าการส ารวจข้อมูลรูปแบบเดียวกนันีก้ับนกัเรียนระดบัชั้นเยียร์ 10 รุน่กอ่นเมื่อสิบปีที่แล้ว ในเวลา
นั้นผลส ารวจพบว่ารถตู้จัดอยู่ในอันดับที่ใชค้วามเร็วบนท้องถนนเรว็ที่สดุ ทว่าปัจจุบันนักเรียนของเราพบว่ามียานพาหนะเพียงไม่กี่คัน
ที่วิ่งด้วยความเรว็เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งอาจเป็นเพราะมกีารติดกลอ้งบันทึกความเรว็บนทางด่วนมากขึ้น โดยด าเนินกิจกรรม
บนสะพานลอยอย่างปลอดภัย  ตอ่มานักเรยีนได้ค านวณระยะเบรกและการลดความเรว็อย่างสมบูรณ ์ซึ่งได้เรียนรู้ว่าการคุยโทรศพัท์
ขณะขับรถเป็นสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย 
 
 
 

กิจกรรมนั่งรถไฟไปมวกเหล็ก 
นักเรียนประจ าร่วมกิจกรรมนั่งรถไฟจากสถาณีรถไฟปากชอ่งไปยังสถาณีรถไฟมวกเหลก็ ในวนัเสาร์ที ่24 สิงหาคม 2562 นกัเรียนได้
เที่ยวชมน้ าตกทีแ่มน่้ าป่าสัก ในปีการศกึษานี้มีการแบ่งชว่งชั้นเยียร์ 7 และ เยียร์ 8 เป็นกลุม่ย่อย ได้แก่ เยียร์ 7L และ 7P 
เช่นเดียวกนันัน้ เยียร์ 8 จะแบ่งเป็น เยียร์ 8L และ 8P โดย P มีความหมายว่า Pasak หรือ ป่าสกั และ  L มีความหมายว่า 
Lamtaklong หรอื ล าตะคลอง ซึ่งทั้งสองเป็นแมน่้ าทอ้งถิน่ที่มตี้นน้ ามาจากเขาใหญ่  ในโอกาสนี ้นกัเรียนท ากิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทางรถไฟและเส้นทางที่ใช้ 
โดยทางรถไฟปากช่องถูกสร้างขึน้มาเมื่อประมาณ 120 ปีทีแ่ล้ว ในสมัยรัชกาลที ่5 ซ่ึงบริเวณนี้เป็นทางผ่านหรือปากช่องเพื่อเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซ่ึงวิศวกร
ต้องระเบิดหินออกเพือ่ท าทางรถไฟ จากนัน้จึงให้ชื่อสถาณนีี้ว่า ปากชอ่ง ซึ่งท าให้เกิดความเจริญของพืน้ที่
โดยรอบ 
 
 
การประชุมผู้ปกครองช่วงชั้น Early year  
ขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนชว่งชั้น 
Early year ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใน
วันศุกร์ทีผ่่านมา การประชมุมขีึ้นเพือ่ชีแ้จง
ข้อมูลเกี่ยวกับ UK Early Year 
Foundation Stage Curriculum ซ่ึงเป็น
หลักสูตรที่โรงเรียนฯ ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 
การถ่ายรูปประจ าปี  
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา กิจกรรมถ่ายภาพได้รับการตอบรับที่ดีมากจากหลายครอบครัว ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงเชิญช่างภาพมือ
อาชีพจากบริษัท Smile เข้าให้บริการถ่ายภาพอีกครั้งในวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 กันยายนนี้ ซ่ึงโรงเรียนฯ มี
เอกสารเพิ่มเตมิถึงท่านแล้ว หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพนัธโ์รงเรียนฯ   
 
วันไหว้ครู 
พิธีไหว้ครูจะจัดขึน้ในวนัพฤหัสบดีที ่12 กนัยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.05 น. เป็นต้นไป ณ Study hall  
ขอเรียนเชญิผู้ปกครองทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูด้วย 
 

วันจันทร์ท่ี 9 กันยายน 
 

วันอังคารท่ี 10 กันยายน 
กิจกรรมถ่ายภาพประจ าปี 
 

วันพุธท่ี 11 กันยายน  
กิจกรรมถ่ายภาพประจ าปี 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 
พิธีไหว้ครู 
 

วันศุกร์ท่ี 13 กันยายน  
HCE: KS2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

วันเสาร์ท่ี 14 กันยายน  
กิจกรรมของนักเรียนประจ า — ฝึกโยคะ และ แชร์บอล  
 

วันจันทร์ท่ี 9 — วันเสาร์ท่ี 7 กันยายน  

 
 
 

 

ขอความกรุณาผูป้กครองทุกท่านช่วยลงความเหน็ในสมุด
บนัทกึการอ่าน (reading logs) ของบุตรหลานของ
ท่านป็นรายวนัและสมุดบนัทกึการบ้าน (homework 

planner) เป็นรายสปัดาห ์ 
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ข่าวสารระดับชั้น Primary 
สัปดาห์นี้นักเรียน Kindergarten ได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ นักเรียนใช้วัสดุต่างๆ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้และดอกไม้ เพื่อเขียนตัวหนังสือและระบายสี  

ระดับชั้น Year  1 และ 2  ยังคงเรียนรู้เรื่อง Owl babies  และจัดแสดงผลงาน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน ในวิชา IPC นักเรียนก าลังเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆ นักเรียนจึงเริ่มเตรียมความ

พร้อมส าหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 

 นักเรียน Year 3 ต่างทุ่มเทอย่างหนักในการส ารวจค้นหาและเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างโครงกระดูกของมนุษย์และสัตว์ อันเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อ Shaping up ในรายวิชา IPC ในสัปดาห์

หน้า นักเรียนจะท าการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของกระดูก โดยมีการส ารวจถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี         

ในสัปดาห์ที่ 3 เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ครูและนักเรียน Year 4 ให้ความสนใจกับการลงมือรังสรรค์ผลงานในรายวิชา ICT เป็นอย่างมาก มีการประดิษฐ์ papier-mâché volcano หรือ ภูเขาไฟกระดาษ อีกหนึ่ง

ความน่าสนใจในรายวิชา ICT ก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้โอริโอ้เพื่อ

สืบหาว่าแผ่นเปลือกโลกท างานอย่างไรและภัยธรรมชาติที่ท าลายโลกของเราให้

อ่อนแอลง   

นักเรียน Year 5 ได้ท าการเปรียบเทียบเมืองโบราณทั้งสองคือ นครเอเธนส์และนครส

ปาร์ตา มีการจ าลองสถานการณ์การแลกเปลี่ยนภรรยาในประวัติศาสตร์ระหว่าง

ครอบครัวชาวเอเธนส์กับครอบครัวชาวสปาร์ตา นักเรียนแต่ละคนจะได้คิดวิเคราะห์ว่า

นักเรียนอยากจะอยู่ครอบครัวไหนมากกว่ากัน และให้เหตุผลว่าท าไมถึงเลือก

ครอบครัวนั้นๆ 

นักเรียน Year 6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมความรู้ในเรื่องของแข็ง ของเหลวและ

ก๊าซ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของวัตถุผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงใน

ห้องเรียน นอกจากนั้นนักเรียนยังได้สนุกกับการเขียนค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษและ

ยังได้เรียนรู้เรื่องเส้นร่างของรูปทรงสามมิติในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย   

  
 
โครงการ Thailand Education Day ท่ี เฉิงตู ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
โรงเรียนนานชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ได้รับคัดเลือกในฐานะโรงเรียนนานาชาติชั้นน า ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานการศึกษา
นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค่าระหว่างประเทศ โดยมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงาน
จ านวน 21 แห่ง ทั้งนี้ ดร. เควิน ไฮแลนส์ (ครูใหญ่) และ นางสาววิไลลักษณ์ น้อยเล็ก (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียน) เป็นผู้น าเสนอ    
โรงเรียนฯ ซึ่งก็ได้รับการสนใจอย่างจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างมาก   
 
ศูนย์ STEAMER 
โรงเรียนฯ อยู่ในระหว่างด าเนินการสร้าง ศูนย์ STEAMER  ณ อาคาร C ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การปูพื้นใหม่
ด้วยคอนกรีต  ศูนย์ STEAMER พื้นที่ 700 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีการออกแบบและเป็นห้องปฏิบัติการเชิงวิศวกรรม พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงเทคโนโลยี 
CAD อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ และเป็นห้องปฎิบัติการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ไฟฟ้า สิ่งทอ และห้องสอนวิชาอ่ืนๆ ตลอดไปจนถึงห้องเก็บสื่อการสอนโรงเรียนฯ ด้วย 
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