
Friday, 18th August 

 

 

 
Bangkok University Visit 
On Monday 1st October, Year 10 and Year 11 were fortunate to have two representatives from Bangkok 
University come to talk to them about moving onto university. They learnt about what it is like to study a 
range of different courses, some of which they had never even heard of before.  An update on applying to 
universities and what universities in Thailand are looking for was also presented.  Bangkok University have 
also invited the students to come and visit their Bangkok campus to see first hand what it is like to go to 
university.  More on this in the future... 
 

Photographs 
Thank you to parents for all of the support to the students whilst photographs have taken place this week.  
The students have been particularly well dressed and  have organised  themselves well during the 
photographs.  They seem to have enjoyed the photographs, particularly their individual ones where they 
have been able to pose for the photographer with props.  It was lovely to see some students asking to go 
back and take photographs in friendship groups too.  The company will now be processing the huge 
number of photographs that have been taken and we expect them to be in contact with us around the 
middle of November with information on ordering photographs and specialist merchandise. 
 

Flu Vaccinations 
Flu vaccinations have taken place on the afternoon of Friday 5th October.   
 

Reports and Parents Meetings 
Letters have now been sent home for both the primary and secondary parent meetings for the end of this 
half-term.  Reports may be collected on the day of the meetings.  Primary meetings will be on Thursday 
11th and Friday 12th October between 15.20 and 17.00 in the Study Hall.  Meetings of ten minutes with 
the homeroom teacher can be booked on the sheets on the door of homerooms.  Secondary meetings with 
subject teachers are five minutes each with no booking system.  I do hope that all parents will be able to 
attend  these meetings to find out how your child(ren) have settled into the new term and to find out how 
you can best support learning at home too. 
 

IPC Exit Points 
We are now coming up to the first round of IPC exit points in primary.  This is where 
students are able to present their learning of an IPC theme to others.  Whilst this will 
sometimes be within the classroom environment there will also be opportunities during 
the year to share at least one exit point with parents.  Year 6 would like to invite not only 
their own parents but any parents you are interested, to their IPC exit point on Friday 12th 
October at 14.30 in the Study Hall.  
 

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 with 
boarders arriving on Sunday 28th October. 
 

Primary News 
This week in Year 1 and 2 the children enjoyed learning how to take care of pets. They 
have understood that it is a big  job and are ready to be more responsible for their own 
pets! Teeth has been a focus for Year 3 this week. They have set up an experiment using 
eggs to find out which liquid decays teeth fastest. They worked together to create a fair 
test. Year 4 have continued to learn about volcanoes. Students worked hard on improving 
their volcano designs and will begin round #2 of the 'volcanic eruptions' next Tuesday. In 
IPC, Year 5 has been researching about the Vikings and preparing presentations about 
various aspects of life during the Viking Age. Next Thursday will be the Exit Point for the 
Unit: The Great, the Bold and The Brave, in which the students will act out a Viking raid. If 
you've heard blood curdling screams coming from Year 6 this week, it wasn't just because Ms Claire was 
being loud but because they’ve been having great fun exploring Bram Stoker's gothic novel Dracula. In 
mathematics Year 6 have been plotting co-ordinates and translating shapes and they have also been busy 
rehearsing for their exit point assembly.   
 

World Animal Day 
Students in Nursery, Kindergarten, Year 1 and Year 2 celebrated world animal day by dressing up as an 
animal.  They thought about what it is like being an animal and how they should be cared for.  The 
students enjoyed being able to see the visiting pets. 
 

Halloween 
Halloween on  Wednesday 31st  October will be a theme ‘dress up’ day.  Students, staff and parents are encouraged to come dressed up  as a character  
related to Halloween.  There will be a parade after Flag, then students will go to lessons.  We are asking for a voluntary contribution of 50 baht from 
participants, which will go to a charity of the school council’s choice. 

 

Monday 8th October 
 

Tuesday 9th October 
Y4 IPC Exit Point 
 

Wednesday 10th  October 
KS1 IPC Exit Point 
 

Thursday 11th October 
Primary parent meeting 15:20 - 17:00 
Y3 IPC Exit Point 
Y5 IPC Exit Point 
 

Friday 12th October 
Y6 IPC Exit Point 14:30 - 15:00 
Primary parent meeting 15:20 - 17:00 
Secondary parent meeting 15.20 - 18:00 
 

Monday 8th - Friday  12th October 

 
 
 
Could secondary parents please return the reply 
slips for their  child’s parent meeting on Friday 
and could primary parents please sign up for 
their meeting slot on the appointment sheet on 
classroom doors—thank you. 
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การแนะแนวทางการศึกษา โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ท่าน ได้เข้าพบนักเรียนระดับชั้น Year 10-11 เพื่อแนะแนว
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งนักเรียนบางคนไม่เคยทราบว่า มีสาขาวิชานั้นๆ 
ในระดับอุดมศึกษามาก่อน นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอรายละเอียดของระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ในประเทศไทย ทั้งนี้ อาจารย์ผู้แนะแนวได้เชิญนักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อประกอบการตัดสินใจส าหรับการศึกษาต่ออีกด้วย 

การถ่ายภาพ 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการถ่ายภาพตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนแต่งกายเรียบร้อยและให้ความร่วมมือทั้งในการ
ถ่ายภาพเด่ียวและหมู่คณะเป็นอย่างดี นักเรียนต่างสนุนสนานกับการขอถ่ายภาพร่วมกันเพิ่ม ซ้ าแล้วซ้ าอีก ซึ่งนับเป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ทั้งนี้ 
บริษัทผู้ให้บริการจะด าเนินการจัดท าผลงาน และโรงเรียนฯ คาดหวังว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะมีการแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับการสั่งซื้อรูปภาพและของที่ระลึก ในโอกาสต่อไป 

การฉีดวัคซีน 

มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

ใบแสดงผลการเรียนและการประชุมผู้ปกครอง 

โรงเรียนฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุม ถึงผู้ปกครองทุกท่านแล้วเมื่อเร็วๆนี้ คุณครูจะมอบใบแสดงผลการเรียนของบุตรหลานให้ท่านในวันที่มีการ
ประชุม โดยการประชุมส าหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (KG-Primary) จะมีข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ 
ระหว่างเวลา 15.20 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) คุณครูจะมีเวลาประมาณ 10 นาที ในการพบผู้ปกครองแต่ละครอบครัว 
ท่านสามารถลงชื่อส ารองเวลานัดหมายได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ส่วนการประชุมส าหรับผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (Secondary) (ในวันศุกร์ที่ 12) คุณครูจะมีเวลาประมาณ 5 นาทีส าหรับหนึ่งครอบครัว โดยไม่มีการส ารองเวลานัดหมาย
ล่วงหน้า โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถสละเวลาอันมีค่า ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลพัฒนาการ
ด้านการเรียน และเปิดโอกาสให้โรงเรียนฯ และผู้ปกครองร่วมกันหารือถึงแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้านของบุตรหลานของ
ท่านด้วย 

IPC exit points 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะเรียนจบบทเรียนครั้งแรกของปีการศึกษานี้ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสน าเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าของตนเองให้ท่านผู้ปกครองทราบ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ดังนั้น นักเรียน Year 6 จะเรียนเชิญ
ผู้ปกครอง รวมถึงทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงาน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ต้ังแต่เวลา 14.30 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) 

การปิดคร่ึงภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 

โรงเรียนฯ จะปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 หลังจากการประชุมผู้ปกครองเสร็จสิ้นลง ในวันศุกร์ที่ 
12 ตุลาคม และจะเปิดท าการเรียนการสอนอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ นักเรียนประจ าสามารถรายงานตัว
กลับเข้าหอพักได้ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมนี้ 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ นักเรียน Year 1 - 2 เรียนรู้และท าความเข้าใจเรื่องการดูแลเอาใจใส่และความรับผิดชอบ เมื่อ
นักเรียนมีสัตว์เลี้ยง ส่วนนักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของฟัน และใช้ไข่ในการทดลองหาว่าของเหลวชนิดใด
ท าให้ฟันผุเร็วที่สุด นักเรียนท าการทดลองร่วมกันได้ดี ส่วนนักเรียน Year 4 ยังคงเรียนและท างานเกี่ยวกับเรื่อง ภูเขาไฟ  
ซึ่งจะมีการจ าลองประทุของภูเขาไฟครั้งที่ 2 ในวันอังคารนี้ นักเรียน Year 5 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชนเผ่าไวกิ้ง และน าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในยุคไวกิ้ง นอกจากนี้ จะมีการน าเสนอเรื่อง ‘The Great, the bold, and The Brave’ 
ในงาน exit point ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ แต่หากท่านได้ยินเสียงกรีดร้องจาก Year 6 ในสัปดาห์นี้ นั่นไม่ใช่เพราะคุณครู
แคลร์ท าเสียงดังแต่อย่างใด แต่เพราะว่านักเรียนได้ติดตามเรื่อง ‘Bram Stoker’s gothic novel Dracula’               
ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้ ‘plotting co-ordinator’ และ ‘translating shapes’ และพร้อมกันนั้น นักเรียนยังต้องเตรียมการ
แสดงผลงาน exit point ด้วย 

วันสัตว์โลก 

นักเรียนระดับชั้น Nursery Kindergarten และ Year 1-2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสัตว์โลก ด้วยการแต่งกายเลียนแบบสัตว์ และเรียนรู้เรื่อง
การด ารงชีพของสัตว์ ตลอดจนการดูแลสัตว์เลี้ยง นักเรียนสนุกสนานกับการได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงด้วย 

วันฮัลโลวีน 

กิจกรรมวันฮัลโลวีนจะมีข้ึนในวันพุธที่ 31 ตุลาคมนี้ ในธีม ‘dress up’ ดังนั้น นักเรียน บุคลากร และท่านผู้ปกครองสามารถแต่งกายด้วยชุด
แฟนซีฮัลโลวีนเข้าร่วมกิจกรรมพาเหรด หลังพิธีเคารพธงชาติ ซึ่งหลังจากนั้น นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนตามปกติ ทั้งนี้ สภานักเรียนจะเปิดรับบริจาคเงินจ านวน 50 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ต่อไป 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 

คีย์สเตจ 1 IPC exit point 
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา       
เวลา 15.20 น. – 17.00 น. 

Year 3 IPC exit point 

วันศกุร์ที่ 12 ตุลาคม 
Year 6 IPC exit point 14.30 น. - 15.00 น. 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา       
เวลา 15.20 น. – 17.00 น. 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา        
เวลา 15.20 น. – 18.00 น. 

วันจันทร์ที่ 8—วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 

 
 
 

 
ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา (Secondary) 
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา (Primary) ลงช่ือส ารองเวลานัดหมาย ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น—ขอขอบคุณ 
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ดร.เควิน ไฮแลนส ์
      ครูใหญ ่
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Whole School Cross Country 
Below are some photographs taken from the Cross Country event on Friday 28th September. 
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การแขง่ขันวิ่ง 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที ่28 กันยายน ที่ผา่นมา 
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