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Wai Kru Day 
Thank you to all of the parents who attended our Wai Kru Day ceremony.  All of the students collaborated 
together well on Wednesday to create their flower trays.  Well done to Year 3 and Red House who won the 
flower tray competition for the primary and secondary schools respectively.  Year 9 completed a very 
successful Thai musical performance and there was a beautiful Thai dance by Year 7 girls in traditional Thai 
dress.  All of the students participated extremely well in the ceremony.  There is a ‘Page 2 Wai Kru  Day’ 
special in this edition of the bulletin. Please enjoy the photographs. 
  
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. 
 

Flu Vaccinations 
All parents should have received a letter regarding flu vaccinations on Friday 5th October.  Please note that 
the last day that we can accept bookings for this is the 24th September.  This is to allow the  schedule to be 
arranged and agreed with the visiting doctor and then to enable us to communicate the schedule to those 
involved. 

Primary News 
Nursery have been enjoying some water play this week whilst Year 1 
and 2 have been learning about the journey of bread—
where do all of the ingredients come from.  They are 
looking forward to next week when they will be testing 
how well their tongues can recognise sweet, sour, 
bitter and salty flavours. They will then learn how 
different animals taste things, including earthworms!    

This week year 3 came into KG class to read to them 

the amazing stories that they wrote. Year 4 was very 
excited to welcome back Proud who had been away on 

a family trip to the UK. The children have learned about making 
people feel welcome and valued and wrote a letter to               

Ms Andrea, the students' Year 3 class teacher from last year.  In 

IPC this week, Year 5 analysed a map of Ancient Greece and 
compared the lifestyles of the Athenians and the Spartans, and 
imagined what would happen if the families did a historical wife 
swap. Also, just like the Greeks, they participated in a 
democracy by placing votes on what to name our class pet. Year 
6 have been showing off just how much they have learnt so far 
in mathematics in their first test. In English and drama the 
students tracked the emotions of Tim, a character from the 
Highwayman poem, and demonstrated how we can now 

accurately use exclamation marks as we shared snippets of his thoughts. Finally in art, 
different techniques for using chalk pastels have been learnt.   

 
PE Lesson Notice 
The students are doing a lot of great PE at the moment, including 
basketball skills, cross country running and swimming.  To ensure your 
child is clean after swimming please pack shower gel in a plastic bag for 
them to use in the showers in the changing rooms.  Also, please make sure 
your child has a pair of swimming goggles and a hair tie or swim cap if they 
have long hair.  Should your child unfortunately be sick and unable to 
participate please write a note for the teacher.  Thank you! 
 
Year 7 Science—Energy in Fuels 
Year 7 Students investigated energy in fuels this week. They did great with 
their lab practical, demonstrating safety with fire and glass, measuring 
water precisely in a graduated cylinder, and reading a thermometer. Well done Year 7. 
 

                          

Monday 17th September 
Y9 Trip to Siriraj Hospital Museum (07.00) 
 

Tuesday 18th September 
 

Wednesday 19th September 
Parent Information Meeting (08.15) 
SPTA Meeting  
 

Thursday 20th September 
 
 

Friday 21st September 
House Colour Event: Y3—Y6 Chair ball 
 

Saturday 22nd September 
Boarders activity: Basketball  

 

Monday 17th - Saturday 22nd September 

 
 
 
 
A number of new id cards have been created.  If 
you have been waiting for one please collect it 
from reception. 
 

Could  parents and authorised collectors who 
do not yet have their car park stickers please 
pick them up from reception and place it in 
your vehicle - thank you. 
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งานไหว้ครู 
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานไหว้ครูเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ นักเรียนท าพานไหว้ครูร่วมกันด้วยความต้ังใจ และขอแสดงความ
ยินดีกับนักเรียน Year 3 และคณะสีแดง ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดพานไว้ครู ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามล าดับ ทั้งนี้
นักเรียน Year 9 ได้แสดงความสามารถทางดนตรีไทยอย่างยอดเยี่ยม และตัวแทนนักเรียนหญิง Year 7 ก็ได้ท าการแสดงระบ าไทยอย่างสวยงาม
เช่นกัน ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศงานไหว้ครูได้ที่หน้า 2  
  

การประชุมผู้ปกครอง และการประชุมชมรมผู้ปกครองและครู 

การประชุมจะมีข้ึนในวันพุธที่ 19 กันยายน นี้ หลังพิธีเคารพธงชาติ ทั้งนี้ การประชุมชมรมฯ จะมีข้ึนหลังจากการประชุมผู้ปกครองแล้วเสร็จ 

 

การถ่ายภาพ 

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

คณะครูและนักเรียน รวมถึงภาพครอบครัวด้วย  ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมตารางกิจกรรมถึงท่านในเร็วๆนี้ 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

โรงเรียนฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองแล้ว เรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะมีข้ึนในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคมนี ้หากท่านมี

ความประสงค์จะรับบริการ กรุณาน าส่งเอกสารตอบรับ ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 กันยายนนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนกพยาบาลโรงเรียนฯ 

สามารถด าเนินการจัดตารางนัดหมายได้ 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ นักเรียน Nursery สนุกกับการเล่นน้ า ในขณะที่

นักเรียน Year 1 –2 ได้เรียนรู้เรื่อง ขนมปัง และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และ

ในสัปดาห์หน้า นักเรียนจะได้ทดลองชิมรสชาติต่างๆ เช่น รสหวาน        

รสเปรี้ยว รสขม และรสเค็ม รวมถึงเรียนรู้เรื่องการชิมรสชาติ ของสัตว์ชนิด

ต่างๆ รวมถึงตัวไส้เดือนด้วย! 

ส่วนนักเรียน Year 3 ช่วยอ่านหนังสือให้น้องๆ Kindergarten ฟัง     

ในขณะที่ Year 4 ต่ืนเต้นกับการต้อนรับน้อง Proud กลับจากประเทศอังกฤษ 

นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างมิตรสัมพันธ์กับผู้อื่น และได้เขียนจดหมายถึง Ms. Andrea 

อดีตครูประจ าระดับชั้น Year 3 เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วย  

ในวิชา IPC นักเรียน Year 5 ได้ศึกษาวิธีการอ่านแผนที่ของกรีกโบราณ และ

เปรียบเทียบวิถีการด าเนินชีวิตของชาวเอเธนส์และชาวสปาตา นอกจากนี้ ยังได้

วิเคราะห์ผลที่อาจจะเกิดข้ึน หากทั้งสองเผ่าพันธุ์มีการสลับสมาชิกในครอบครัวกัน 

รวมถึงการจ าลองการลงคะแนนเสียง ระบอบประชาธิปไตยตามแบบชาวกรีก เพื่อต้ัง

ชื่อสัตว์เลี้ยงในชั้นเรียน ส่วนนักเรียน Year 6 ได้รับผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1 

และในวิชาภาษาอังกฤษและการแสดงนั้น นักเรียนได้วิเคราะห์อารมณ์ของตัวละครชื่อ 

Tim จากบทกลอนเรื่อง Highwayman และได้พบว่าเราสามารถใช้เครื่องหมายตกใจในการอธิบายแม้แต่เกร็ดความคิดของ

เขาได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้เทคนิคการใช้สีชอล์ค ในวิชาศลิปะด้วย 

การเรียนพลศึกษา 

นักเรียนหลายคนมีทักษะและพัฒนาการที่ดีในกีฬาชนิดต่างๆ เช่น บาสเกตบอล วิ่ง ว่ายน้ า เป็นต้น                 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเตรียมสบู่เหลวและถุงใส่ผ้า

เปียกให้บุตรหลาน เพื่อใช้ส่วนตัวด้วย นอกจากนี้ นักเรียนจะต้องสวมแว่นตาว่ายน้ า รัดผมหรือสวม

หมวกว่ายน้ า ในขณะที่เรียนว่ายน้ าเสมอ หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วย จนไม่สามารถเรียนว่ายน้ าได้     

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองส่งเอกสารแจ้งให้ครูประจ าวิชาทราบ— ขอขอบคุณ 

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน Year 7—เร่ืองพลังงานเช้ือเพลิง 

ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานเชื้อเพลิง การทดลอง                                                                                                    

รวมถึงการสาธิตความปลอดภัยในการใช้เชื้อเพลิงและกระจก ตลอดจนการวัดปริมาณน้ าอย่างแม่นย าด้วยกระบอกสูบ                                                                            

และการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ด้วย  

วันจันทร์ที่ 17 กนัยายน 

Year 9 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภันฑ์ศิริราช (เวลา 07.00 น.) 

วันอังคารที่ 18 กันยายน 
 

วันพุธที่ 19 กนัยายน 

การประชุมผู้ปกครอง (เวลา 08.15 น.) 

การประชุม SPTA 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กนัยายน 
 

วันศกุร์ที่ 21 กนัยายน 

กีฬาสี: การแข่งขันแชร์บอล Year 3-6 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า: บาสเกตบอล 

วันจันทร์ท่ี 17 - เสาร์ท่ี 22 กันยายน 2561 

 

 
 

โรงเรียนฯ ได้ด าเนนิการออกบัตรประจ าตัวผู้ปกครอง

เพิ่มเตมิแล้ว กรุณาติดตอ่รับ ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นอกจากนี้ ท่านผู้ปกครองและผู้ได้รับอนุญาตให้รับ-ส่ง

นักเรียน สามารถติดตอ่รับสติก๊เกอร์ผ่านประตู ณ      
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ กรณุาติดสติก๊เกอร์บนพาหนะที่

ท่านจะน าเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนฯ ดว้ย 
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้

ดร.เควิน ไฮแลนส ์
      ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่5: วนัจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 

        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


