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Year 9 Options 
Year 9 Options meetings between Dr Kevin and individual Year 9 students took place on 
Wednesday 1 May.  Option choices for next year have now been provisionally allocated 
with students getting 96% of their first choice options.  These will be confirmed once the 
writing of the timetable for next year, which is currently under construction, is completed. 
 
Primary News 
This week the Year 1 and Year 2 children have 
been creating a class garden by planting cosmos 
seeds. They will be responsible for taking care of 
their plant for the next term and we expect them 
to flower next month if they get all the care they 
need. Year 3 have been really busy creating the 
great Kapok tree in the classroom as our entry 
point for our IPC topic 'Saving the World'. We will 
use this to inspire writing in English and to learn 
more about the rain forest. Come and see it if you 
are passing! Year 4 had a successful scavenger 

hunt for their entry point to mark the start of 
their new IPC topic. Year 5 have been learning 
about the impressionist painters and their 
painting techniques. Each student selected their 
favourite painter and designed an interactive 
poster showcasing the life and work of the artist. 
Vincent Van Gogh and Claude Monet were 
popular choices. After that they ventured outside and photographed beautiful places on 
campus. They selected the best photographs and painted them in the impressionist 
style. Here are a couple examples 
and if you want to see more you'll 

have to come to the Year 5 Exit Point Art Gallery next month!  
 
Parental Questionnaire 
Thank you to all of the parents who have completed the questionnaire 
emailed to them last week.  This will provide valuable information to the 
school about your views and will also help us to decide upon a number of 
developments next year.  If you have not yet completed the questionnaire we 
would very much appreciate you taking the time to provide us with your 
views.  The questionnaire will close on Friday 10 May. 
 
Events this Term 
Please note that there are a number of events coming up this term that you 
may be interested to attend or know about: 
 
Friday 17 May:   Primary Production of Snow White 
Monday 27 May:  School Holiday (One day) 
Monday 10 June:  Secondary Examination Week (a few exams may 
    take place the previous week) 
Wednesday 12 June:  Year 3 Trip to Khao Yai National Park and overnight camp 
Friday 21 June:  KS3 Production 2: Macbeth 
Saturday 22 June:  Summer Party 
Wednesday 26 June:  Market Day 
Thursday 27 June:  EYFS / KS1 Awards 
Friday 28 June:  Parent Conferences 
Friday 28 June:   KS2—KS4 Awards 
 

Monday 6th May 
Flag: King Rama X Coronation Ceremony 
 

Tuesday 7th May 
IGCSE First Language English (a.m.) 
IGCSE Geography (p.m.) 
 

Wednesday 8th May 
Y10 Trip to PCS Machines 
 

Thursday 9th May 
IGCSE Physics (a.m.) 
IGCSE Mathematics (p.m.) 
 

Friday 10th May 
 

Saturday 11th May 

Boarders activities: On site 
 

 
 
 

Monday 6th - Saturday 11th May 

 
 
 

 

Please complete the parental questionnaire 
by Friday 10 May.  
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การเลือกวิชาเรียนของนักเรียน Year 9 

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นักเรียน Year 9 ได้เข้าพบ ดร.เควิน ไฮแลนส์ เป็นรายบุคคล เพื่อหารือเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนในปี
การศึกษาหน้า และทดลองจัดตารางเรียนตามวิชาที่นักเรียนเลือกไว้เป็นอับดับแรก โดยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ถึงร้อยละ 96 ทั้งนี้ โรงเรียนฯ 
จะประกาศตารางเรียนส าหรับปีการศึกษาหน้าอย่างเป็นทางการ ในโอกาสต่อไป 
 
 
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 สร้างสวนดอกคอสมอสในห้องเรียน และ
จะดูแลสวนของพวกเขาไปจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตเป็นดอกคอสมอส
ในช่วงเดือนหน้า  
นักเรียน Year 3 ก าลังวุ่นกับการสร้างต้น Kapok ในห้องเรียน ตามหัวข้อวิชา 
IPC เรื่อง ‘Saving the World’ นอกจากนี้ นักเรียนจะเริ่มเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษบรรยายเกี่ยวกับป่า rain forest ด้วย  
ขอเชิญชวนทุกท่านชื่นชมผลงานนักเรียนได้ที่ชั้นเรียน Year 3  
นักเรียน Year 4 ประสบความส าเร็จในการเล่นเกม Scavenger hunt ด้วยดี 
นักเรียน Year 5 เรียนรู้เทคนิคการลงสีแบบอิมเพรสชันนิสม์ โดยนักเรียนเลือก
ออกแบบผลงานของตนเอง ตามเทคนิคของจิตรกรผู้มีชื่อเสียงที่นักเรียนชื่นชอบ 

เช่น Vincent Van Gogh และ Claude Monet ทั้งนี้ นักเรียนเริ่มจากการ
ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนฯ และเลือกภาพที่ดีที่สุดมาเป็นแบบใน
การลงสี ซึ่งนี่เป็นเพียงภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน ซึ่งท่านสามารถติดตามชม
ต่อได้ในงาน Year 5 Exit Point Art Gallery ในเดือนหน้า! 
 
แบบส ารวจความคิดเห็นของท่านผู้ปกครอง 
โรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดส่งลิ้งค์ถึงทุกท่าน ตามที่อยู่อีเมลซึ่งได้
แจ้งไว้กับทางโรงเรียนฯ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนฯ ในปีการศึกษาหน้า 
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  
 
 
 

กิจกรรมส าคัญประจ าภาคเรียนท่ี 3 
กิจกรรมส าคัญที่ก าลังจะเกิดข้ึน มีดังนี้ 
 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม การแสดงละครเวที Snow White 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  โรงเรียนหยุด (1 วัน) 
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน การสอบปลาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อาจมีการสอบล่วงหน้าบางวิชา) 
วันพุธที่ 12 มิถุนายน  นักเรียน Year 3 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน  การแสดงของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 ครั้งที่ 2: Macbeth 
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ปาร์ต้ีฤดูร้อน 
วันพุธที่ 26 มิถุนายน  กิจกรรมการออกร้าน Market Day 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน EYFS และช่วงชั้นที่ 1 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน การประชุมผู้ปกครอง  
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2-4 
 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 

การสอบ IGCSE ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีหน่ึง (ภาคเช้า) 

การสอบ IGCSE ภูมิศาสตร์ (ภาคบ่าย) 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 

การสอบ IGCSE ฟิสิกส์ (ภาคเช้า) 

การสอบ IGCSE คณิตศาสตร์ (ภาคบ่าย) 

วันศกุร์ที่ 10 พฤษภาคม 
 

วันเสาร์ที่ 11พฤษภาคม 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: กิจกรรมภายในโรงเรียนฯ 

วันจันทร์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
กรุณาตอบแบบสอบถามออนไลน์  
ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่30: วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


