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One of the characteristics that makes our school special is our ‘East meets West’ philosophy.  We offer the 
best of a western education with a world class curriculum and excellent teaching and learning tied in to the 
culture and values here in Thailand.  Next week is a good example of that when we celebrate Wai Kru Day 
and I hope that many of you are able to join us.  
 

Wai Kru Day 
Our Wai Kru celebrations will be taking place next week on Thursday 13th September .  After Flag all 
parents are invited to join the students and staff in the Study Hall where the ceremony will take place. The 
start time is 08.15 and we expect to be finished around 09.05.  All students will need to ensure that they 
wear their school uniform at the start of the day.  We would also like to invite parents for coffee and snacks 
in the library immediately after the Wai Kru ceremony. 
  
Parent Information  Meeting and Coffee Morning / Parent Teacher Association Meeting 
A reminder that on Wednesday 19th September we will be holding a Parent Information Meeting and 
Coffee Morning followed by a Parent Teacher Association meeting immediately after Flag.   
 

Photographs 
We will be having a visiting photographer on 2nd and 3rd October to take a variety of student photographs, 
including individual photographs, class photographs, house photographs and whole school photographs.  
There will also be an opportunity for the professional photographer to take family pictures too.  A letter will 
come closer to the time with the precise schedule. 
 

Primary News 
Well done to Year 6 who won the first class of the week award for the whole school.  Their co-operation 
and creativity in their recent ’Myths and Legends’ IPC Entry point was fantastic and they have worked very 
hard to learn about the differences between myths and legends this week.  In their IPC lessons  Year 5 have 

presented their ancient buildings research to the 
class in a Google Slides presentation. After that they 
made a KWL chart (what we know, and what we 
want to know), and made a timeline of all the 
extraordinary accomplishments of the Ancient 
Greeks.  Year 4 students who are studying ‘Extreme 
Earth’ were tasked with designing their own suit for 
a 'volcanologist' to use when studying 
volcanoes.  Year 3 have been authors this week 
creating their own book based on the story of 
'Handa's Surprise'. They have also been thinking 
about healthy balanced diets in IPC and designing 
'ideal' meals based on their new knowledge.  Year 1 
and Year 2 have learnt about different types of Thai 
fruit and how they distribute their seeds differently. 
KG used paintbrushes outside this week to paint 

their new phonic sound onto trees, benches and on the floor.   Well done to them all. 
 
Car Park Stickers 
The car park stickers for this academic year are now ready.  Could  parents and authorised 
collectors please pick up a car park sticker form reception and place it in your vehicle - 
thank you. 
 

MidYIS / YELLIS tests 
Well done to all of the students who have taken their MidYIS and YELLIS tests this week.  The tests went very smoothly and al l of the students should be 
pleased with themselves. 

 
Key Stage 3 Design Technology 
Design technology runs on a rotation 
basis across the year for Year 7 to Year 9.  
Each year group will spend 1/3 of the 
year on cooking, graphic design and 
electronics / woodwork. Year 7 have 
started on graphic design, Year 8 have 
started with cooking and Year 9 are 
learning  electronics.  The photos are 
some examples of work this year. 
 

                          

Monday 10th September 
 

Tuesday 11th September 
 

Wednesday 12th September 
 

Thursday 13th September 
Wai Kru Ceremony 
 

Friday 14th September 
 

Saturday 15th September 
Boarders activity: Bushcraft 

 
 
  
 
 

Monday 10th - Saturday 15th September 

 
 
 
Can all parents / authorised collectors please 
ensure that they wear their id cards whilst on the 
school site.  This is to support our safeguarding 
policy across the whole school site. 
 
Can any parent who has not sent Ms Keng on 
reception the information required for the id 
cards please do so ASAP.  
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หนึ่งในคุณลักษณะที่โดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ คือ การผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันออกและตะวันตก หรือ 

‘East meets Wests’ กล่าวคือ โรงเรียนฯ ใช้หลักสูตรระดับมาตรฐานสากล มีจัดการเรียนการสอนอย่างยอดเยี่ยม และยังเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ดังจะยกตัวอย่างได้จากกิจกรรมในสัปดาห์หน้านี้ ซึ่งโรงเรียนฯจะมีงานไหว้ครู และขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมเป็น

เกียรติในงานดังกล่าวด้วย 

วันไหว้ครู 

งานไหว้ครูจะมีข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน นี้ ณ ห้อง Study Hall ต้ังแต่เวลา 08.15 น. ถึงเวลา 09.05 น. นักเรียนจะแต่งกายด้วยชุด

นักเรียน ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในงาน และรับประทานอาหารว่างหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ณ ห้องสมุด 

การประชุมผู้ปกครอง และการประชุมชมรมผู้ปกครองและครู 

การประชุมจะมีข้ึนในวันพุธที่ 19 กันยายน นี้ หลังพิธีเคารพธงชาติ 

การถ่ายภาพ 

ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม นี้ โรงเรียนฯ เชิญช่างภาพมืออาชีพ เพื่อเข้าถ่ายภาพนักเรียน กิจกรรมในชั้นเรียน ภาพหมู่ประจ าคณะสี ภาพหมู่ของ

คณะครูและนักเรียน รวมถึงภาพครอบครัวด้วย  ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมตารางกิจกรรมถึงท่านในเร็วๆนี้ 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

ขอแสดงยินดีกับ Year 6 ที่ได้รับรางวัล Class of the week ในสัปดาห์นี้ นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม ภายใต้แนวคิดเรื่อง ‘Myths 

and Legends’  ซึ่งนักเรียนก็ได้ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง ‘myths’ และ ‘legends’ มาตลอดทั้งสัปดาห์ด้วย นอกจากนี้ นักเรียน 

Year 5 ได้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโบราณ ผ่านโปรแกรม Google Slides หน้าชั้นเรียน หลังจากนั้น นักเรียนได้สร้าง

แผนผัง ‘KWL’ (what we know, and what we want to 

know) หรือ สิ่งที่รู้และสิ่งที่อยากรู้ รวมถึงการสร้างเส้นเวลาหรือไทม์

ไลน์ แสดงความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณ ส่วนนักเรียน 

Year 4 ซึ่งก าลังเรียนรู้เรื่อง ‘Extreme Earth’ ก็ได้ออกแบบชุด

ส าหรับ ‘นักธรณีวิทยา’ เพื่อใช้ในการเรียนเรื่อง ภูเขาไฟ นอกจากนี้ 

นักเรียน Year 3 ได้ท าหนังสือและเขียนบรรยายตามแนวคิด 

‘Handa’s Surprise’ และยังได้ออกแบบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ 

ตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ในรายวิชา IPC ด้วย ในขณะเดียวกัน นักเรียน 

Year 1 และ 2 ก็ได้เรียนรู้เรื่อง ผลไม้ไทยชนิดต่างๆ และเมล็ดของ

ผลไม้ชนิดนั้นๆ ส่วนนักเรียน KG ได้ฝึกใช้แปรงทาสีบนต้นไม้ ม้านั่ง

และบนพื้น ประกอบการเรียนรู้เรื่องการออกเสียง นักเรียนทุกคนท า

ได้อย่างยอดเยี่ยม 

สติ๊กเกอร์ติดรถ เพื่อผ่านเข้าบริเวณโรงเรียนฯ 

ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อรับสต๊ิกเกอร์ติดรถได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ  

การสอบ MidYis / YELLIS 

นักเรียนทุกคนท าการสอบ MidYis / YELLIS เสร็จสิ้นไปด้วยดี  

 

คีย์สเตจ 3 ในรายวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบ 

นักเรียน Year 7-9 จะผลัดกันเรียนวิชาเทคโนโลยี

และการออกแบบ ซึ่งนักเรียนจะใช้เวลา 1 ใน 3 ของ

ปีการศึกษา ในการเรียนรู้แต่ละทักษะ ได้แก่ การ

ประกอบอาหาร การออกแบบกราฟฟิก และวงจร

อิเล็กทรอนิกส์หรืองานไม้ โดย Year 7 ก าลังเรียน

เรื่อง การออกแบบกราฟฟิก ส่วน Year 8 เรียนการ

ประกอบอาหาร และ Year 9 เรียนเรื่องวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพตัวอย่างผลงานนักเรียนในปีนี้ 

วันจันทร์ที่ 10 กนัยายน 

วันอังคารที่ 11 กันยายน 

วันพุธที่ 12 กนัยายน 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กนัยายน 

งานไหว้ครู 

วันศกุร์ที่ 14 กนัยายน 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 

นักเรียนประจ าท ากิจกรรม Bushcraft 

วันจันทร์ท่ี 10—วันเสาร์ท่ี 15 กันยายน 2561 

 

 

ผู้ปกครองจะตอ้งติดบัตรประจ าตวัผู้ปกครองทุกครั้งทีเ่ข้า
มาภายในบริเวณโรงเรียนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนฯ  

หากท่านใดยังไม่ได้ด าเนนิการ ขอความกรณุาท่านติดต่อ 

Ms. Keng เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ โดยเรว็ที่สุด  

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ดร.เควิน ไฮแลนส ์
      ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่4: วนัจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 


