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Remembrance Assembly for King Rama IX 
The whole school came together for an assembly in memory of the late King Rama IX on Friday 12th October.  
Year 6 and Year 7  presented an ensemble of  ‘Hungry Men Blues’ written by His Majesty and Lalla in Year 3 played 
‘Yim Su’ beautifully on the flute.  I was very proud of the six boarding girls who specifically asked to be able to sing 
‘King in Fairy Tales’ to start the ceremony. 
 
Biology Week 
This last week of term has been Biology Week, to focus our attention on the importance and wonder of living 
organisms and the science of life. The students have been using microscopes in the library during break and 
lunchtime to explore the world that cannot be seen with a naked eye. All staff and students have been completing 
surveys of which birds, insects and trees they can identify, and stating their favourites. We will let you know the 
outcome of that survey after half term. There is also a photography competition in honour of the late king His 
Majesty Bhumibol Adulyadej. His passion for photography, love of Thai nature, interest in biofuel technology and 
developing medical care are combined into the focus for this competition. We are inviting all students and parents 
to take photos over half term of any subject related to the world of biology. Please give your photo a title, then 
print and email to Dr Alex or Miss Amanda. There will be small prizes for 1st, 2nd and 3rd. Enjoy snapping your 
shots! 
 
Reports and Parents Meetings 
Thank you to all of the parents who attended the primary and secondary parent meetings this week.  Any parents 
who did not pick up their child’s report may collect it via Reception or ask for it to be posted to them. 
 
IPC Exit Points 
Well done to all of the students in primary for the excellent work that they have done as their have completed 
their first set of IPC exit points this week.  The new units will begin after the half-term break. 
 
Half-term Break 
I wish all students and parents a very enjoyable half-term break and look forward to seeing your for  the  new half
-term starting on Monday 29th October with boarders arriving on Sunday 28th October. 
 
Primary News 
KG have been learning about time this week. They have been creating their own clocks, making watches, exploring 
numbers and playing the classic game 'What’s the time Mr Wolf?’.   This week Year 1 and 2 have been rounding up their unit 'We Are What We Eat' by designing 
their own pizza company. They have learnt how to fold card into a pizza box and will be finishing the week by planning and making a healthy pizza. Y3 enjoyed 
teaching Year 1 and Year 2 some of the things they had learnt in the topic ‘Shaping Up’. Children 
demonstrated how muscles worked and Year 1 and Year 2 did some exercises to help them 
understand. Some children presented their PowerPoint presentations about the different food 
groups. Some children taught Year 1 and Year 2 about the names and jobs of different teeth. 
They sang a song about bones and taught Year 1 and Year 2 an Indian dance to show some of 
what they had learned about exercise around the world. Everyone had great fun!  This week, 
Year 4 had a very successful IPC Exit Point. Under Ms Nantana's guidance, Year 4 students hosted 
Kindergarten and Years 1 and 2 as they witnessed a mini-volcano 'erupt' with red, soapy 'lava' 
made from baking soda and vinegar.  The Year 5 class designed and constructed Viking helmets, 
swords and shields to wear for their Viking raid, which took place on Thursday. Also this week, 
the children delivered their creative presentations about Viking life to the class. This week, Year 
6 have excelled and written the most terrifying diary accounts about meeting the most famous 
vampire, Dracula in Whitby Abbey, England. In mathematics Year  6’s hard work revising for their 
Unit 2 tests paid off and they all tried their best. Finally, the students thoroughly enjoyed 
showcasing our exit point for Myths and Legends to our peers and parents.   
 

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.  We hope that everyone will get into the spirit  of the event! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Monday 29th October 
 

Tuesday 30th October 
 

Wednesday 1st  November 
Halloween - Dress-up Day 
 

Thursday 2nd November 
Year 4 IPC Entry Point - Trip to Kidzania in 
Bangkok. 

Friday 3rd November 
Year 5 IPC Entry Point ‘Human Body’  
House Colour Event: Y5—Y7 Basketball 
Youths for Sustainable Development Goals 
Conference in Bangkok—Year 10 and Year 11. 

Saturday 4th November 
Boarding Trip: Korat Shopping Mall 
Youths for Sustainable Development Goals 
Conference in Bangkok—Year 10 and Year 11. 

Sunday 4th November 
Youths for Sustainable Development Goals 
Conference in Bangkok—Year 10 and Year 11. 

Monday 29th October - Sunday 4rd November 

 
 
 
The new half-term starts on Monday 29 October. 
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น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  รัชกำลท่ี 9 
คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9           
ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม โดยนักเรียน Year 6 และ 7 อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท าการ
แสดงในชุด ‘Hungry Men Blues’ และน้อง Lulla Year 3 อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท า
การแสดงฟลูตในชุด ‘ยิ้มสู้’ นอกจากนี้ นักเรียนประจ าหญิงจ านวน 6 คน ขับร้องในเพลง ‘พระราชาในนิทาน’ ด้วย 
สัปดำห์ชีววิทยำ 
ในสัปดาห์สุดท้ายของครึ่งภาคเรียนที่ 1 นี้เป็นสัปดาห์ชีววิทยา ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความส าคัญของสิ่งมีขีวิต และวิทยาศาตร์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิต นักเรียนมีโอกาสใช้เวลาในช่วงพักเปลี่ยนคาบเรียน หรือพักกลางวันใช้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งถูกติดต้ังไว้ ณ ห้องสมุด เพื่อศึก า
ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ นักเรียนและครูยังแข่งขันกันค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับนก แมลง และต้นไม้ที่รู้จักและ
ชื่นชอบ ซึ่งโรงเรียนฯ จะรายงานผลการศึก าค้นคว้าให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังจะมีการประกวดภาพถ่าย เพื่อน้อมร าลึกถึง   
พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเชี่ยวชาญการถ่ายภาพและสนพระราชหฤทัยในธรรมชาติของไทย รวมถึงเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาด้านการรัก าพยาบาลด้วย  ดังนั้น โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนนักเรียนและท่านผู้ปกครองร่วมประกวดภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยา โดยระบุชื่อภาพและน าส่งดร.อเล็กซานเดอร์ วอลเลอร์ (ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์) หรือนางสาวอะแมนด้า วิลเลียมสัน   
(ครูประจ าวิชาศิลปศึก า) ซึ่งโรงเรียนฯ จะมีรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศด้วย 
ใบแสดงผลกำรเรียนและกำรประชุมผู้ปกครอง 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านและให้เกียรติเข้าร่วมการประชมุในสัปดาห์นี้ ส าหรับท่านที่ยังไม่ได้รับใบแสดงผล
การเรียนของบุตรหลาน กรุณาติดต่อรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งความประสงค์รับเอกสารทางไปร ณีย์ 
IPC Exit Points 
ขอชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึก าทุกคน ที่ท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบทเรียนแรกซึ่งจบลงในสัปดาห์นี้ นักเรียนจะเริ่มเรียนบทเรียน
ต่อไป ในครึ่งหลังภาคเรียนที่ 1 นี้ 
กำรปิดคร่ึงภำคเรียน 
นักเรียนและปกครองจะได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1 นี้ ซึ่งโรงเรียนฯ จะเปิดท าการเรียนการสอนตามปกติ                         
ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 นักเรียนประจ าสามารถรายงานตัวกลับเข้าหอพักในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม นี้ 
ข่ำวสำรจำกระดับชั้นประถมศึกษำ (Primary) 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten เรียนเรื่องเวลา การออกแบบนาฬิกา และเรียนรู้วิธีการบอกเวลาด้วยเกม ‘What’s the time Mr Wolf?’  
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนเรื่อง ‘We Are What We Eat’ และออกแบบร้านพิซซ่าของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนเรียนรู้วิธีการท ากล่อง    
พิซซ่าจากกระดา แข็งและวางแผนการท าพิซซ่าเพื่อสุขภาพ 
นักเรียน Year 3 สนุกกับการสอนน้องๆ Year 1 และ 2 เรื่อง ‘Shaping up’ เช่น การสาธิตว่ากล้ามเนื้อท างานอย่างไร และให้น้องๆ ออกก าลัง
กายเพื่อให้เข้าใจยิ่งข้ึน นักเรียนบางคนเลือกน าเสนอผลงานผ่านโปรแกรม PowerPoint เกี่ยวกับอาหาร 5 หมู่ และสอน
น้องๆ เรื่องฟันและหน้าที่ของฟันแต่ละส่วน รวมถึงสอนน้องๆ ร้องและเต้นประกอบเพลงเกี่ยวกับกระดูก                  
และการออกก าลังกาย 
นักเรียน Year 4 ประสบความส าเร็จกับงานน าเสนอผลงาน IPC Exit Point โดยการควบคุมดูแลของคุณครูนันทนา 
(ครูผู้สอนและดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน) และนักเรียน Kindergarten - Year 2 ร่วมชมการจ าลองการประทุของภูเขาไฟ
ลาวาสีแดง ซึ่งประกอบด้วยเบคกิ้งโซดาและน้ าส้มสายชู  
นักเรียน Year 5 ออกแบบและสร้างหมวกไวกิ้ง และน าเสนอผลงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งหน้าชั้นเรียน 

นักเรียน Year 6 เขียนไดอารี่ระทึกขวัญเกี่ยวกับแวมไพน์ แดร็กคูล่าใน Whitby Abbey ประเทศอังกฤ  ส่วนในวิชา

คณิตศาสตร์ นักเรียนทบทวนบทเรียนที่ 2 เพื่อเตรียมการสอบ นอกจากนี้ นักเรียนยังสนุกกับการแสดงผลงาน Exit Point 

เกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง Myths and Legends  

กิจกรรมวันฮัลโลวีน 
กิจกรรมวันฮัลโลวีนจะมีข้ึนในวันพุธที่ 31 ตุลาคมนี้ ในธีม ‘dress up’ หรือแต่งตัวด้วยชุดแฟนซี โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญ
นักเรียน ครู และท่านผู้ปกครองร่วมแต่งกายตามรูปแบบของวันฮัลโลวีน และร่วมเดินพาเหรดหลังพิธีเคารพธงชาติ 
หลังจากนั้น นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนตามปกติ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะเปิดรับการบริจาคเงินจ านวน 50 บาทจากผู้ร่วมเดิน
พาเหรด เพื่อสมทบทุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสภานักเรียน ในโอกาสต่อไป 

วันจันทร์ท่ี 29 ตุลำคม 
 

วันอังคำรท่ี 30 ตุลำคม 
 

วันพุธท่ี 31 ตุลำคม 

กิจกรรมวันฮลัโลวีน—แต่งกายด้วยชุดแฟนซี 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 พฤศจิกำยน 

Year 4 IPC exit point—ทัศนศึก า ณ สวนสนุกคิดส์ ซาเนีย 
กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ท่ี 2 พฤศจิกำยน 

Year 5 IPC entry point ‘Human body’ 

การแข่งขันกีฬาสี: บาสเกตบอลนักเรียน Year 5-7  

Year 10-11 เข้าร่วมโครงการ Youths for Sustainable Develop-

ment Goals ณ กรุงเทพมหานคร 

วันเสำร์ท่ี 3 พฤศจิกำยน 

กิจกรรมส าหรบันักเรียนประจ า: ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช 

Year 10-11 เข้าร่วมโครงการ Youths for Sustainable Develop-
ment Goals ณ กรุงเทพมหานคร 

วันอำทิตย์ท่ี 4 พฤศจิกำยน 

Year 10-11 เข้าร่วมโครงการ Youths for Sustainable Develop-
ment Goals ณ กรุงเทพมหานคร 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม —วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
จะเปิดท าการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ 
 

 

2018-2019 รำยงำนข่ำวฉบับที ่9: วนัจันทร์ที่ 29 ตุลำคม 2561 

โรงเรียนนำนำชำติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขำใหญ่ 
        ข่ำวสำรประจ ำสัปดำห์ 

ดร.เควิน ไฮแลนส ์
      ครูใหญ ่


