Dear Parents and Guardians,
During this week, Nursery kids learned about “pilot”. Kinders 1-3 learned about “Day&Night”. In addition, all kids
were participated in various activities. You can see some photos in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์น้ ี น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาลเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพ “นักบิน” พี่ ๆ อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “กลางวันกลางคืน” และได้ร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนหลากหลายกิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสารฉบับนี้
รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ
Birthday wishes to… Tatus
Thanakrit Thongkaolaikano
K.3/2 (16th Nov).
We wish you a lovely and wonderful birthday.

สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ …น้องเตตัส
เด็กชายธนกฤต ทองเก่าลายกนก ชั้น อ.๓/๒
(๑๖ พ.ย.) ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน
ขออวยพรให้นอ้ งเตตัส มีความสุ ขมาก ๆ ในวัน
คล้ายวันเกิดนี้ และได้รับสิ่ งที่ดี ๆ ตลอดทั้งปี นะคะ

Kids had full of fun posing for pictures held by Power kids
Studio. Parents can order your kids’ beautiful photos.
พี่ ๆ จากบริ ษทั Power kids Studio มาถ่ายรู ปให้กบั น้อง ๆ ตั้งแต่
ชั้นเตรี ยมอนุบาล – ชั้น อ. ๓ น้อง ๆ ทุกคนสนุกสนานกับ
การทําท่าทางน่ารัก ๆ ถ่ายรู ปกันมากค่ะ หากผูป้ กครองท่านใดสนใจภาพ
ตัวอย่างที่นอ้ ง ๆ ได้ถ่ายรู ปไปแล้วนั้น สามารถสั่งซื้อได้นะคะ

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

ÿ Shown here are kids in tutorial class, Fun English, doing drama for story
telling which is conducted by T.Thelma. This activity was an entertaining way to study
English.
ÿ การแสดงบทบาทสมมุติดา้ นภาษาอังกฤษ (ดราม่า) ของนักเรี ยนที่เรี ยนพิเศษ
“Fun English” กับทิชเชอร์เทลม่า ในช่วงเช้าหลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เด็ก ๆ
สนุกสนานไปกับการรับชมนิทานกันมากค่ะ

ÿ Nursery kids learned about “Pilot”, T.Im taught them to invent airplanes. They had so much fun doing it.
ÿ น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพ “นักบิน” คุณครู อ๋ิมพาน้อง ๆ ประดิษฐ์เครื่ องบิน น้อง ๆ เพลิดเพลินและ
สนใจกับการเรี ยนอาชีพนี้มากค่ะ

After class : Monday – Wednesday, kinders 2 have been helped do their homework by T.Nuch and kinders 3 by T.Jaeng. They
intended to do their tasks. Soon they must improve their study. Keep doing your best, kids.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เรี ยนซ่อมเสริ ม (ทําการบ้าน) ของชั้น อ. ๒ กับคุณครู นุชนาถ (ครู นุช)
และชั้น อ.๓ กับคุณครู วราพร (ครู แจง) ที่จะช่วยสอนการบ้านให้กบั เด็ก ๆ ได้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น เด็ก ๆ ตั้งใจทําการบ้านกันทุกคนค่ะ

Date For Diary :
22th November 2018 : Loy Krathong Activity : 09.30 a.m. – 12.00 a.m.
 ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : กิจกรรมวันลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

