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Primary 
KG have been learning all about farm 
animals this week. They learnt about the 
animals that live on a farm and what noises 
they make. They washed all the dirty farm 
animals and played in the farm small world 
tray. They also created some amazing 
ambulances and handbags on the junk 
modelling table. This week Year 1 and 2 
children have been researching famous 
buildings from around the world and 
planning the presentations they will make 

for their parents during our exciting upcoming exit point.  Year 3 have worked hard to 
produce some fantastic posters about the different theories about the extinction of 
dinosaurs. Come and see them on our display! In IPC this week, Year 4 students worked 
very hard on creating their ancient Egyptian nameplates called 'cartouches', under the 
careful guidance of Ms Amanda, the school's art teacher. They also began exploring some 
of the more famous pharaohs and even learned how to spell the word 'pharaoh'. Ask your 
child to see if they remember. This week the Year 5 class began to investigate circuits by 
experimenting with online circuit programs. Next week they will use real equipment in 
order to complete five challenges about circuits. In mathematics, they learned all about 
angles, including how to name, measure and draw them. In mathematics, Year 6 have used 
negative numbers to solve word problems and made up chants and actions to help 
remember and use the acronym BODMAS. For the new IPC topic Mission to Mars, great fun 
has been had discovering how planet Mars differs from planet Earth.   
 

Bring Your Own Device (BYOD) 
St. Stephen’s is a BYOD school.  Students from Year 5 upwards are expected 
to have either a laptop or a tablet device for use in lessons. A laptop is 
preferable, especially for students in the secondary school.   Mobile phones 
cannot be used for this purpose.    Could all parents of Year 5 and above 
please ensure that their child brings their tablet device or laptop into school 
each day, and check that it is also fully charged.  Lessons for Year 5 and above 
are planned with the expectation that students have either a laptop or tablet 
device of their own to use and they may not be able to complete the 
expected learning if they do not have this with them.  Thank you for your 
help with this. 
 

Uniform 
As it is cold in the mornings at the moment, all children in Primary are 
welcome to wear a jacket or sweater with their uniform. Ideally this would be 
navy blue in colour. During the day, the children have PE outside and also 
play times and other lessons. These can be during hot periods of the day so 
we recommend that your child has a sun hat in school at all times. St. 
Stephen's sun hats are available from the uniform shop. As always, please 
ensure that all items of clothing are named. 
 

Arrival Time in School for Primary 
Primary children's classrooms will be open with staff available from 07:35. Please do not leave children unattended before this 
time.  
 

St. Stephen’s International School Annual Fair 
The annual fair for the combined Bangkok and Khao Yai campuses was due to take place on the Bangkok Campus on Saturday 2nd 
February 2019.  This has now been postponed to Saturday 17th March as a consequence of significant pollution issues in Bangkok.   
The boarding residential weekend will be rescheduled and an alternative activity to Khao Yai National Park is being organised for 
Saturday 2nd February. 
 

Monday 28th January 
 

Tuesday 29th January 
U13 Basketball Match—Pak Chong High School 
 

Wednesday 30th January 
 

Thursday 31st January 
 

Friday 1st February 
 

Saturday 2nd February 
Boarders Trip to Khao Yai National Park 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

Monday 28th January - Saturday 2nd February 

 
 
 
The next parent information meeting is on 14 
February at 14:00. 
 
Mobile phones should not be heard or seen 
during the school day. Can parents please ensure 
that they  do not try to contact their child by 
phone during the school day.  If there is an 
urgent message please contact Reception. 
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ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา  
ตลอดสัปดาน์นี้ นักเรียน Kindergarten ได้เรียนรู้เรื่องฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ว่าสัตว์มีความเป็นอยู่อย่างไร และสัตว์แต่ละชนิดส่งเสียงร้องอย่างไร 
ทั้งนักเรียนยังได้เล่นฟาร์มเลี้ยงสัตว์จ าลองและงานประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ด้วย  
นักเรียน Year 1 และ 2 ค้นคว้าข้อมูลของตึกสูงต่างๆ ที่มีชื่อเสียงไปทั่ว
โลก และจัดเตรียมการน าเสนอข้อมูลในงาน exit point ต่อไป 
นักเรียน Year 3 สร้างโปสเตอร์แสดงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ไดโนเสาร์ ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านชมผลงานของนักเรียนได้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน 
ในวิชา IPC คุณครูอะแมนด้า วิลเลียมสัน ครูประจ าวิชาศิลปศึกษา 
ช่วยแนะน านักเรียน Year 4 สร้างป้ายชื่อจ าลองของบรรพบุรุษอียิปต์
ชื่อ ‘cartouches’ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เริ่มศึกษาข้อมูลของ

กษัตริย์ฟาโรห์ผู้มีชื่อเสียงหลายพระองค์ และวิธีการสะกดค าว่า ‘pharaoh’ ท่านผู้ปกครองนักเรียน Year 4 อาจทดลองถามบุตรหลานว่าจ า
วิธีการสะกดค านี้ได้หรือไม่  
นักเรียน Year 5 เริ่มเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าบนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องมุม ชนิดของมุม การวัดและการ
สร้างมุม  
นักเรียน Year 6 ฝึกใช้จ านวนลบเพื่อแก้โจทย์ปัญหา และคิดเพลงคณิตศาสตร์พร้อมท าท่าประกอบเพื่อช่วยเพิ่มความจ าเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ ซึ่ง
นักเรียนใช้ชื่อย่อว่า BODMAS ในวิชา IPC นักเรียนเริ่มบทเรียนเรื่อง ‘Mission to Mars’ และเริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องดาวอังคาร และความ
แตกต่างระหว่างโลกและดาวอังคาร 
 
การน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ท่ีโรงเรียน (Bring Your Own Device—BYOD) 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ใช้นโยบาย BYOD กล่าวคือ นักเรียนต้ังแต่ระดับ Year 5 ข้ึนไปได้รับอนุญาตให้น าคอมพิวเตอร์พกพา         
หรือแท็บเล็ตส่วนตัวมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาควรใช้คอมพิวเตอร์พกพา   
ซึ่งไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแทนได้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองสนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์ของบุตรหลานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในระดับชั้นเรียน Year 5 ข้ึนไป มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นประกอบการเรียนเสมอ หากนักเรียนไม่น าอุปกรณ์
มาโรงเรียนฯ นักเรียนก็อาจไม่สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณส าหรับการสนับสนุนของท่านผู้ปกครอง มา ณ โอกาสนี้ 
 
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถใส่เสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาว ซึ่งควรเป็น
สีกรมท่า สวมทับชุดนักเรียนได้ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลากลางวัน ดังนั้น นักเรียนควรสวมใส่
หมวกกันแดดในขณะที่เรียนวิชาพลศึกษา ช่วงพักระหว่างวัน หรือเมื่อเรียนวิชาอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องอยู่กลางแจ้ง ซึ่งโรงเรียนฯ 
มีหมวกกันแดดจ าหน่าย ณ ร้านขายเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองปักชื่อและรหัสประจ าตัว
นักเรียนบนของใช้ส่วนตัวของบุตรหลานทุกชิ้นด้วย 
 
การมาโรงเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาเปิดเวลา 07.35 น. ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองรอส่งบุตรหลานเข้าห้องเรียนหลังเวลา
ดังกล่าว 
 
งานประจ าปี 
โรงเรียนฯ ขอประกาศเลื่อนการจัดงานประจ าปีของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ซึ่งจะจัดข้ึน ณ โรงเรียนฯ สาขา
กรุงเทพ จากวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562 อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง  ดังนั้น กิจกรรมค่ายพักแรม ณ กรุงเทพมหานคร ส าหรับนักเรียนประจ าใน
สัปดาห์ดังกล่าวจึงถูกเลื่อนออกไปด้วย  
ทั้งนี้  ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ นักเรียนประจ าจะเดินทางไปท ากิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 
 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 
 

วันอังคารที่ 29 มกราคม 
U13 บาสเกตบอล - ณ โรงเรียนปากชอ่ง 

วันพุธที่ 30 มกราคม 
 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 
 

วันศกุร์ที่ 1 กุมภาพันธ ์
 

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ ์
กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: ทัศนศึกษา ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ 

 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม - วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  

 

 

การประชุมชี้แจงข้อมูลส าหรับผู้ปกครองจะมีข้ึนในวันพฤหัสบดี

ที่ 14 กุมภาพันธ์ ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในโรงเรียนฯ 

ตลอดวันท าการ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองงด

ติดต่อสื่อสารกับบุตรหลานทางโทรศัพท์ส่วนตัวในเวลาเรียน 

ส าหรับกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน กรุณาติดต่อฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่19: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


