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Whole School Cross County Event
All of the students took part in the whole school cross country competition on Friday 28th
September. It is a great opportunity to see every student from the nursery students to the Year 11
students taking part in a common activity and making good use of the wonderful site that we are on.
Thank you to all of the parents who supported the event by attending and cheering on the students.
Bangkok University Visit
A representative from Bangkok University will be visiting on Monday 1st October to give a talk to our
Year 10 and Year 11 students. He will be talking about applications to universities in general as well
as specifically talking about what is available at Bangkok University.
Continuing Professional Development and Learning (CPDL)
We are very fortunate to have very experienced and well qualified teaching staff in school. The best
practice from around the world to achieve and maintain the highest quality of teaching standards is
for staff to be ‘lifelong learners’ and continue developing their own practice. Since the start of term
teaching staff have taken part in a range of CPDL including development of our teaching and learning
policy, development of assessment, child protection and safeguarding, use of interactive whiteboards
and other IT related training.
Photographs
This Tuesday 2nd and 3rd October visiting photographer will be on the school site taking 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. The details of the timings for this have been sent in a recent letter. All
students will need to come into school in their normal school uniform on both days looking as smart
as possible. On Tuesday 2nd October students should also have their house colours
to change into for the House photographs.

Monday 1st - Saturday 6th October
Monday 1st October
Visit by Bangkok University
Tuesday 2nd October
School photographs
Wednesday 3rd October
School photographs
Thursday 4th October
World Animal Day - KG and Y1&2 Dress Up
Friday 5h October
House Colour Event (a.m.) Modified lacrosse
Flu vaccination programme (p.m.)
Saturday 6th October
Boarders activity: Pizza making

Flu Vaccinations
Flu vaccinations will be taking place on the afternoon of Friday 5th October. A letter
detailing a slightly adjusted schedule has been sent out to parents.
Reports and Parents Meetings
Teachers are currently preparing the end of first half-term reports, which will be
available to pick up at the parent meetings at the end of this half term. Meetings for
kindergarten and primary teachers will be on Thursday 11th and Friday 12th October
between 15:20 and 17:00. Meetings for secondary staff with parents will be on Friday
12th October between 15:20 and 18:00. All meetings are in the Study Hall.

Students must come to school in their school
uniform on Tuesday 2nd and Wednesday 3rd
October.

Learner Profile
The end of September marks the point we change the focus of our leaner profile from
being inquisitive to the disposition of being respectful. We consider this at Flag, in
assemblies and in lessons where it is appropriate to do so.
Half-term Break
This half-term will come to a close after the conclusion of the secondary parent
meetings on Friday 12th October. The new half-term will start on Monday 29th
October.
Primary News
In mathematics, KG have been learning about repeating patterns. They created patterns using paint, lego
and different animals. Year 1 and Year 2 have been reading the poem 'I asked a boy who cannot see' and
imagining how colours might sound and feel if they were unable to see them. They all did a excellent job
writing their own version of the poem. This week for IPC students in Year 4 made model volcanoes.
Students combined different substances to make chemical reactions and observed the 'mini-eruptions'
that resulted. A huge 'thank you' goes out to Ms Nantana who led the project and to Ms Pat who
assisted. Some wonderful paragraphs about a storm at sea, full of vivid similes and metaphors, action
verbs and storm vocabulary have been published by Year 5. They have also had a great week learning
about fractions, including finding fractions of amounts, equivalents, ordering, and counting in sequences.
Year 6 completed their Highwayman work in English, by innovating a section of the narrative poem using
all the skills we have learnt throughout the topic. We also completed our atmospheric Highwayman
pastel scenes. Our beautiful work is on display outside our classroom. In mathematics we have been gaining
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Photograph Products
This picture, taken at St. Stephen’s
Bangkok, gives some indication of the
types of products that are available
following the school photographs
taking place next week. The
photographer brings a lot of props with
them to make the photography session
an occasion rather than simply a school
snapshot.

Year 6

Friday, 18th August

Some examples of the excellent art
and English work being done recently
by Year 6 is shown on this page. It is
currently being displayed outside of
the Year 6 classroom.

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 7: วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
การแข่งขันวิ่ง
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นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง (Whole school cross country) ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
Nursery จนถึง Year 11 ได้ทากิจกรรมร่วมกันภายในบริเวณโรงเรียนฯ ที่ทั้งกว้างใหญ่และสวยงาม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมให้กาลังใจ
นักกีฬาด้วย
การแนะแนวทางการศึกษา โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคมนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะเข้าพบนักเรียนระดับชั้น Year 10-11 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการสมัครเข้ารับคัดเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน

วันจันทร์ที่ 1- เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนฯ มีบุคลากรครูที่พร้อมด้วยคุณสมบัติ และประสบการณ์การทางาน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นับว่าดีที่สุด จากแหล่งต่างๆทั่วโลก รวมถึงการส่งเสริมให้คุณครูเป็น “ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อยกระดับและรักษา
มาตรฐานการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นมา คณะครูได้รับการอบรมและพัฒนา ทั้งในด้านการสอน องค์ความรู้
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน นโยบายคุ้มครองเด็กและความปลอดภัย รวมถึงการใช้กระดานอัจฉริยะ หรือ interactive
whiteboards ตลอดจนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ
การถ่ายภาพ
ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคมนี้ โรงเรียนฯ เชิญช่างภาพมืออาชีพ เพื่อเข้าถ่ายภาพนักเรียน กิจกรรมในชั้นเรียน ภาพหมู่ประจาคณะสี ภาพหมู่ ของ
คณะครูและนักเรียน รวมถึงภาพครอบครัวด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ได้จัดส่งเอกสารแสดงตารางเวลาการถ่ายภาพถึงท่านผู้ปกครองแล้วเมื่อเร็วๆนี้
นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม นักเรียนจะต้องนาเสื้อประจาคณะสีมาเปลี่ยนที่
โรงเรียนฯ เพื่อถ่ายภาพหมู่ประจาคณะสีของตนเองด้วย
การฉีดวัคซีน
โรงเรียนฯ เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ได้จัด ส่งเอกสารแสดง
ตารางเวลานัดหมาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ถึงท่านผู้ปกครองแล้วเมื่อเร็วๆนี้

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม
Year 10-11 : การแนะแนวทางการศึกษาของตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม
การถ่ายภาพ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม
การถ่ายภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม
World Animal Day - KG และ Y1-2 แต่งตัวเลียนแบบสัตว์
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม
กีฬาสี Modified lacrosse
บริการฉีดวัคซีน
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: ทาพิซซ่า

ผลการเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
คุณครูอยู่ในระหว่างดาเนินการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในช่วงครึ่งภาคเรียนแรก ประจาปีการศึกษานี้
ท่านผู้ปกครองสามารถรับผลการเรียนของบุตรหลานได้ ในวันประชุมผู้ปกครองและครู ทั้งนี้ สาหรับผู้ปกครองนักเรียน
Kindergarten และ Primary (ชั้นประถมศึกษา) การประชุมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
ตั้งแต่เวลา 15.20 น. ถึง 17.00 น. สาหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
ตั้งแต่เวลา 15.20 น. ถึง 18.00 น. ทั้งนี้ การประชุมจะมีขึ้น ณ ห้อง Study Hall
คุณลักษณะของผู้เรียน
สิ้นเดือนกันยายนนี้ โรงเรียนฯ จะเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จากการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็น
ผู้ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ ซึ่งจะสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ เช่น ในพิธีเคารพธงชาติ ในการประชุมครูและ
นักเรียน และในชั้นเรียน เป็นต้น

ในวันอังคารที่ 2 และพุธที่ 3 ตุลาคม
นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบ

การปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนฯ จะปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1 หลังจากการประชุมปกครองและครูสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเสร็จสิ้นลง
ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม และจะเปิดทาการเรียนการสอนอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน Kindergarten เรียนรู้เรื่องแบบแพทเทิน (Pattern) และการสร้างแพทเทินด้วยการระบายสี
ต่อเลโก้ และใช้รูปภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ
นักเรียน Year 1 –2 อ่านบทกลอน ‘I asked a boy who cannot see’ และจิตนการว่า หากนักเรียนมองไม่เห็นสีสันต่างๆ นักเรียนจะจาแนกสี
ได้อย่างไร นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แต่งกลอนในรูปแบบของตนเองด้วย
ในวิชา IPC นักเรียน Year 4 จาลองการประทุของภูเขาไฟขนาดย่อมด้วยสสารต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณครูนันทนา
ไฮแลนส์ และคุณครูแพท ผู้จัดทาและผู้ช่วยในการทดลองครั้งนี้
นักเรียน Year 5 เขียนเรียงความเกี่ยวกับพายุในทะเล คุณครูได้เห็นการบรรยายความ ทั้ง การ ‘เปรียบเหมือน’ และ ‘เปรียบเป็น’ ที่มีชีวิตชีวา
ด้วยคาศัพท์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนยังได้เริ่มเรียนเรื่องเศษส่วน ได้แก่ การค่าเศษส่วน เศษส่วนที่เท่ากั น การเรียงลาดับ
และการนับแบบเรียงลาดับด้วย
นักเรียน Year 6 เรียนเรื่อง Highwayman ในวิชาภาษาอังกฤษ และแต่งบทกลอนขึ้นมาใหม่ จากทักษะและความรู้ ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่อง
ดังกล่าว นอกจากนี้ นักเรียนยังได้วาดภาพประกอบฉากหนึ่งในเรื่อง Highwayman ซึ่งคุณครูนาผลงานของนักเรียนไปจัดแสดงที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าห้องเรียนแล้ว ในวิชาคณิศาสตร์ นักเรียนได้เรียนเรื่อง เศษส่วนอย่างต่าและการเรียงลาดับเศษส่วน ด้วยอุปกรณ์ประกอบการสอนที่เรี ยกว่า
numicon นอกจากนี้ นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนและซักซ้อมการจัดแสดงผลงานสาหรับ exit point กันอย่างสนุกสนาน

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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ของที่ระลึกจากการถ่ายภาพ
ภาพจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพ
แสดงสินค้าที่ผลิตโดยช่างภาพ ที่จะเข้าถ่ายภาพ ณ
โรงเรียนฯ สาขาเขาใหญ่ ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ช่างภาพ
จะจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากเพิ่มเติมด้วย

Year 6
ภาพการแสดงผลงานนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน Year 6
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