
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครังในภาคเรียนที ่2 
 

                                ผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1  คุณพอคุณแมคงทราบแลวจาก

กิจกรรมวันศิษย – ลูก (27 , 30  ตุลาคม  2560) 

        ในภาคเรียนท่ี 2  เด็กๆ จะไดเรียนรูเน้ือหาวิชาตางๆ และได 

ทํากิจกรรมอยางหลากหลาย   ซ่ึงลวนแตเปนการสงเสริม  พัฒนาการ 

ของเด็กๆ ไดเปนอยางดี   

  ขอความรวมมือจากคุณพอคุณแมชวยสนับสนุนดวยนะคะ 

  
              

                                ขอขอบคุณคะ 

 

 

โรงเรยีนสมบุญวิทย 
SOMBUNWIT SCHOOL 

ฉบบัท่ี 6  ปการศึกษา 2560 



เรียน  ทานผูปกครองนักเรียน   ท่ีนับถือ 
 

 ในเดือนพฤศจิกายนน้ี  นักเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองราวตอไปน้ี 
 

    ประเพณีลอยกระทง 

 ประวัติความเปนมา 

 ขอควรปฏิบัติ 

 เพลงลอยกระทง 
 

   กลางวัน / กลางคืน 

 การเกิดกลางวันกลางคืน  

 ประโยชนของกลางวันกลางคืน 
 

        การคมนาคม 

 ทางบก / ทางนํ้า / ทางอากาศ 

 การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากการเดินทาง 
 

         ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ดิน / หิน / ทราย 

 ประโยชนของดิน / หิน / ทราย 
 

    การอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

 การอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีเด็กๆ ทําได 
 
 
 
 



DDeeaarr    PPaarreennttss,,  
  

  The topics for this month   

 

 Loy Krathong Festiveal 

 The history of Loy Krathong 

 What to do on Loy Krathong 

 Loy Krathong song 
 

 Day time and Night time 

 How do day time and night time appear? 

 The significance of day time and night time. 

 

 Transportation 

 Transportation by Land, Water, Air 

 How to keep safe in transporting and travelling 

 
  Natural Sources 

 Soil, Rocks, Sand 
 

  Environment conservation 

 Things to do to conserve environment 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

......¤ÇÒÁÃÙ�·�ÒÂàÅ�Á¤ÇÒÁÃÙ�·�ÒÂàÅ�Á......  
à¾Å§ÅÍÂ¡ÃÐ·§ (ÀÒÉÒä·Â) 

ÇÑ¹à¾çà´×Í¹ÊÔºÊÍ§     ¹éíÒ¡ç¹Í§àµçÁµÅÔè§     
àÃÒ·Ñé§ËÅÒÂªÒÂËÔ§    Ê¹Ø¡¡Ñ¹¨ÃÔ§ÇÑ¹ÅÍÂ¡ÃÐ·§     
ÅÍÂ ÅÍÂ¡ÃÐ·§     ÅÍÂ ÅÍÂ¡ÃÐ·§ 
ÅÍÂ¡ÃÐ·§¡Ñ¹áÅ�Ç        ¢ÍàªÔ¹�Í§á¡�ÇÍÍ¡ÁÒÃíÒÇ§ 
ÃíÒÇ§ÇÑ¹ÅÍÂ¡ÃÐ·§       ÃíÒÇ§ÇÑ¹ÅÍÂ¡ÃÐ·§   
ºØ¨ÐÊ�§ãË�àÃÒÊØ¢ã¨    ºØ¨ÐÊ�§ãË�àÃÒÊØ¢ã¨ 
 

à¾Å§ÅÍÂ¡ÃÐ·§ (Loy krathong) 
November full moon shine loy krathong loy krathong 

And the water's high in local river and the klong 

loy loy krathong loy loy krathong 

loy krathong is here and everybody's full of cheers 

We're together at the Klong each one with each krathong 

as we push away we pray we would see a better day 
 

à¾Å§ÅÍÂ¡ÃÐ·§ (放水灯) 

Ô̈¹ à·ÕÂ¹ «×èÍ ÊØ�Â àµÔ§ à ṎëÂ  ÊØ�Â àµÔ§ à ṎëÂ  ÊØ�Â àµÔ§ à ṎëÂ 

¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§ Ô̈¹ à·ÕÂ¹ Ç�Ò¹   «×èÍ ËÃÙ ÍÕé àËÍ  à ṎéÂ¹ ¤Ñ§ 

¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§   ¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§  ¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§ Ô̈¹ à·ÕÂ¹ 

Ç�Ò¹ «×èÍ ËÃÙ ÍÕé àËÍ à ṎéÂ¹ ¤Ñ§  ¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§   ¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§ 

¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§ Ù̈� Ë¹Õè à ṎéÂ¹ ¤Ñ§  ¿�Ò§ ÊØ�Â àµÔ§   Ù̈� Ë¹Õè à ṎéÂ¹ ¤Ñ§ 

 


