Dear Parents and guardians,
After taking an exam, kids were impressed and filled with joy on Sports Day. We appreciate all parents for donating,
supporting and participating activity. Save the date! On this October 8-29, 2018 join us to create learning on the theme of
Transportations. And lastly, some photos of the past events are shown in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๑ เด็ก ๆ สอบวัดผล และร่ วมกิจกรรมสุ ดท้ายของเทอมนี้ คือ กิจกรรมกีฬาสี แล้วพบกัน
ใหม่ในฉบับหน้า ภาคเรี ยนที่ ๒ / ๒๕๖๑ สําหรับน้องๆ ที่ลงเรี ยน October Camp 2018 พบกันในวันที่ ๘-๒๙ ตุลาคม นี้นะคะ ผูป้ กครอง
สามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน :
http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ได้เช่นเคยค่ะ
To develop students language
and communication skills, we have given theme
vocabulary drills and enhancement in Thai, English and
Chinese language.
นักเรี ยนฝึ กฝนคําศัพท์เป็ นภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในทุก ๆ เช้าค่ะ
Birthday wishes to… Nannapas Charoen (Preme) K.3/1 (24th Sept) ,
Parisa Sirithanakornkul (Minnie) K.3/1 (25th Sept) ,
Woraphat Mongkolpornaudom (Matt) K.1 (27th Sept),
Siraphop Na mahachai (Socker) K.3/2 (27th Sept) and
Bhudit Teeyarat (Premwhajai) K.3/1 (29th Sept).
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ
ด.ญ.นันท์นภัส เจริ ญ (น้องพรี ม) อ. ๓/๑ (๒๔ ก.ย.) ,
ด.ญ.พริ ศา สิ ริธนากรกุล (น้องมินนี่) อ.๓/๑ (๒๕ ก.ย.) ,
ด.ช. วรภัทร มงคลพรอุดม (น้องแมท) อ.๑ , (๒๗ ก.ย.),
ด.ช. สิ รภพ ณ มหาไชย (น้องซอคเกอร์) อ.๓/๒ (๒๗ ก.ย.) และ
ด.ช. ภูดิศ ตียารัตน์ (น้องหว่าไจ๋ ) อ.๓/๑ (๒๙ ก.ย.)
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน ขออวยพรให้
น้อง ๆ ทั้ง ๕ คน มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิดนี้
และได้รับสิ่ งที่ดีตลอดทั้งปี นะคะ

Nursery kids learn the content about occupation,
last week they did a role play as doctor and patient.
น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพ “หมอ”
น้อง ๆ ฝึ กเป็ นทั้งคุณหมอและคนไข้ น่ารักมาก ๆ ค่ะ

Kinders 1-3 are taking exam. They determine to have good results.
เด็ก ๆ ชั้น อ.๑-๓ สอบวัดผล เด็ก ๆ ตั้งใจทําข้อสอบกันทุกคนเลยค่ะ

Kids are excited and having lots of fun with “Sombunwit Sports Day 2018”. Furthermore, school provides activities in order
to experience them to accept to be loser, winner and forgiver.
สนุกส่ งท้ายภาคเรี ยนที่ ๑ /๒๕๖๑ กับกิจกรรมกีฬาสี “สมบุญวิทย์ สปอร์ตเดย์ 2018” การแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดของสี แดง
และสี เขียว สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้กบั เด็ก ๆ ทุกคน ภายใต้คาํ ขวัญ “ รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย”

Date For Diary :
 8th-29th October 2018 : October Camp 2018
1st November 2018 : Back to school
 ๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ : เรี ยน October Camp 2018
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปิ ดภาคเรี ยน ๒/๒๕๖๑

See you again next issue, second semester, good bye.
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ภาคเรี ยนที่ ๒ / ๒๕๖๑ ค่ะ
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

