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ที่ ว. 26 /2560
1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง : Welcome Back to School ภาคเรียนที่ 2/ 2560 (แผนกอนุบาล)
เรียน : ทานผูปกครองนักเรียน ที่นบั ถือ
คณะผูบริหาร และคณะครูยนิ ดีตอนรับนักเรียนเขาสูรั้วโรงเรียนสมบุญวิทยทอี่ บอุน อีกครั้ง ในเทอม 2 นี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมายให
เด็กๆไดเรียนรู คนหาประสบการณใหมๆ พรอมความสนุกสนาน เริ่ม จากกิจกรรมลอยกระทง กีฬาสี คริสตม าส ตักบาตรตอนรับปใหม วันเด็กแหงชาติ
รวมถึงงานสมบุญ วิทยสมั พันธ เปนตน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหลูกรักของทานกาวเดินตอไปอยางมัน่ ใจ และมีค วามสุข
Welcome all the students back to school! In Academic Year 2017 Term 2, there are a lot of fun activities for you to experience and learn
ie; Loy Krathong, Sports’ Day, X’Mas, Sombunwit Day, etc.
1.

Email Newsletter ในเทอม 2 นี้ ทางโรงเรียนจะติดตอสือ่ สารกับทานผูปกครอง ผาน E-mail ยกเวนจดหมายทีม่ ตี อบรับ อยาลืม Check E-mail
กันนะคะ In term 2, the school will email all parents an email newsletter. Please kindly take the time to read them.

2.

After School Activities การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เริ่มตั้งแตวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันศุกรที่ 23 กุม ภาพันธ 2561 ขอความรวมมือ
ชําระคากิจกรรมเสริมกอนเริ่มเรียน After school activities will be started during November 1, 17 - February 23, 18. Please kindly pay the fee
before registered class started.

3. Kereeboon Music กิจกรรมดนตรีครูออ ดคีรบี นู เริ่มเรียนตั้งแต วันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป ขอความรวมมือชําระคากิจกรรม
เสริม 3,000 บาท กอนเริ่ม เรียน Kereeboon Music class will be started from November 6,17 onwards.
Loy Kratong Activities กิจกรรมวันลอยกระทงวัน ศุกรที่ 3 พ.ย.60 เริ่มตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. Loy Krathong activity will be started
during 9:30 A.M. – 12:00 noon on November 3,17
 หลังจากกิจกรรมลอยกระทง ยังมีการเรียนการสอนปกติ ผูปกครองทานไหนจะรับนักเรียนกลับบาน รบกวนแจงที่ครูประจําชั้น Class
will be normally run in the afternoon; however, all parents are allowed to pick up your kids home after the activity.
 ยังมีบริการรถสงนักเรียนตามปกติ School van runs as normal.
 ผูปกครองที่ส ง บุตรหลานเขาประกวดหนูน อยนพมาศ ใหจัด แตงกายมาใหเรียบรอยตามเวลาขางตนนี้ Ready dress up and make up
Little Noppamas Boys and Girls only allowed for the contest.
 ผูปกครองสามารถจอดรถไดในบริเวณโรงเรียน บริษัท UR 1 และบริษทั อีซซู นุ ครหลวงมอเตอร หรือริม ถนนหนาโรงเรียนตลอดแนว
Car parking are available in school area, UR1, Isuzu or alongside the street.
 เปลี่ยนวันใสชดุ ไทย จากวันพฤหัสบดีเปนวันศุกร ทุกระดับชัน้ Changing Thai Dress Day from Thursday to Friday this week.
(เฉพาะสัปดาหทมี่ ีกิจกรรมลอยกระทง)
4.

5.

No afternoon nap for K.2 งดนอนกลางวันสําหรับ K.2 เด็กอนุบาล 2 หลายคนเริ่มไมยอมนอนแลว ครูประจําชั้นจะแยกแด็กเปน กลุม ๆ เพื่อ
เขารวมกิจกรรมตามฐาน เชน การอานนิทาน กิจกรรม Montessori และ Wooden Blocks เปนตน (หมายเหตุ: ไมตอ งนําทีน่ อนและชุดนอนมาแลว)
K.2 students will play wooden blocks and read story book. No need to bring sleeping Kit in term 2.

6.

Weekly, Bi-Weekly, Monthly and Homework Diary สมุดบันทึกพัฒนาการ และสมุดการบาน
 สมุดบันทึกพัฒนาการประจําวัน สําหรับอนุบาล 1 ในเทอม 2 จะเปลี่ยนจากรายวัน เปนรายสัปดาห ซึ่งจะสงใหผูปกครองทุกวัน จันทร
เนื่องจากเด็กเริ่มโตขึน้ พัฒนาการทั่วไปในชวงระหวางสัปดาหจะไมค อยแตกตาง นอกจากนัน้ คุณครูประจําชัน้ จะเริ่มเนนพัฒนาการ
ทางดานบูรณาการเพิม่ ขึน้ In term 2, parent of K.1 will receive Weekly Report instead of Daily Report.
 สมุดบันทึกพัฒนาการประจําสัปดาหส ําหรับอนุบาล 2 ในเทอม 2 จะเปลี่ยนจากรายสัปดาห เปนทุก 2 สัปดาห ซึ่งจะสงใหผปู กครองทุกวัน
จันทร โดยจะเนนพัฒนาการแบบองครวม และเนนดานวิชาการในสมุด การบานมากขึน้ In term 2, parent of K.2 will receive Bi-Weekly
Report instead of Weekly Report.
 สมุดบันทึกพัฒนาการประจําเดือน และสมุดการบานประจําวัน สําหรับอนุบาล 3 ทุกกลางวัน นักเรียน
อนุบาล3 จะตองจดการบานเอง เพื่อเปนการฝกทักษะการเขียน ขอความรวมมือผูปกครองทุกทาน กรุณาอานและเซ็นชื่อเพือ่ รับทราบ
K.3 will receive Monthly Report with daily homework diary.

ตารางการบานแตละระดับชัน้ (Homework Schedule)
ระดับชัน้
K.1
K.2

K.3

วัน
จันทร/พุธ/ ศุกร (Mon/ Wed/ Fri)
อังคาร/ พฤหัส (Tue/ Thru)
จันทร- ศุกร (Mon/ Fri)
จันทร (Mon)
พุธ (Wed)
ศุกร (Fri)
จันทร- ศุกร (Mon – Fri)
จันทร/ พุธ (Mon/ Wed)
พฤหัส (Thru)
อังคาร/ ศุกร (Tue – Fri)

วิชา
ภาษาไทย และคณิต
English and Math
ภาษาไทย และคณิต หรือแบบฝกหัด พัฒนาภาษาไทย เลม 3
English
Math
Phonic (Phonic Adventure 2)
ภาษาไทย และคณิต หรือแบบฝกหัด พัฒนาภาษาไทย เลม 5 หรือ 6 หรือ7
English
Math
Phonic (Adventure Phonics2)

จํานวน (แผน)
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1

ทุกวัน (Everyday)

อานหนังสือดรุณศึกษา

วัน ละบท

7.

End Year Holidays วันหยุดยาวชวงสิน้ ป ในปการศึกษา 2560 นี้ ทางโรงเรียนหยุดเทศกาลปใหม ตั้งแตวัน จันทรที่ 25 ธันวาคม 2560 – วัน
อังคารที่ 2 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อใหทั้งครูไทย และครูตางชาติ ไดกลับไปฉลองเทศกาลคริสตม าส และปใหมกบั ครอบครัว End year holidays
will be during December 25, 17 to January 2,18.

8.

Ministry of Education Support Project การขอรับสิทธิ์โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป เทอม 2
ทางโรงเรียนไดรับสิทธิ์โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป กับทางกระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้ เฉพาะเด็กนักเรียน
ที่เกิดกอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สามารถรับสิทธิค์ าอุปกรณการเรียน 100 บาท/คน/เทอม ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 (ตามระเบียบการ
ของรัฐ ) With the special support project from Ministry of Education, the students born before May 2014 will receive TB100 / person / Term for
stationeries in Term 2/Academic Year 2017
ทางโรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองเซ็นเอกสาร (ใบสําคัญรับเงิน ) ทีค่ รูออ ย (ลัดดา) ตั้งแตวัน ที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับ
สิทธิส์ นับสนุน โครงการขางตน สวนอุปกรณการเรียนหลังจากไดงบจากภาครัฐ และจัดซื้อเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะเพิ่ม เติมใหน ักเรียนใน
แตละหองเรียนตอไป Please come to sign the special project receipt at T.Ladda during November 1-10, 2017.
หมายเหตุ:
 กรณีเด็กนักเรียนเกิด หลัง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 กรุณ ามาชําระเงิน 100 บาท ทีห่ อ งธุรการ ภายในวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560
Students born after May, 2014 have to pay additional TB100 for the extra stationery.

7.

School Web-site ทานผูป กครองสามารถติดตามขาวสารโรงเรียน หนวยการเรียนรูเทอม 2 ปฏิทนิ กิจกรรมพรอม Download ภาพกิจกรรมนารักๆ
ของเด็กๆตลอดปการศึกษา ไดที่ www.sombunwit.ac.th
activity pictures of students.

Please visit school website for Unit of Learning, School Calendar and

8.

Your cooperation ขอความรวมมือทานผูป กครอง
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอความรวมมือกับทานผูป กครองอีกครั้งดังนี:้
1. กรณีตองการโทรศัพทพูดคุยกับคุณครูประจําชั้นหรือผูชวยครู ขอความรวมมือโทรเขาเบอรโรงเรียนทีเ่ บอร 02-428-4572 (-5)
และฝากเรื่องที่หองธุรการ ทางธุรการจะติด ตามประสานงานใหกับทาน เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายหามคุณครู และผูชวยครูพูด คุย
โทรศัพท หรือเลน Line หรือ Facebook ขณะปฏิบัติงาน เพื่อใหค ุณครูทุกทานดูแลเด็กอยางเต็มประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจะ Post ภาพ
กิจกรรมนารักๆในหองเรียน หรือในโรงเรียนใน Web-site โรงเรียน อยางไรก็ตาม ทานสามารถติด ตอคุณครูประจําชั้นโดยตรงตามเบอร
ที่ใหในสมุด บัน ทึก พัฒ นาการ หลังเวลา 16:30น. กรณีฉุก เฉิน During working hours, if you would like to talk to Homeroom
teacher, please call school office to cooperate for you.
2. อานสมุด บัน ทึกพัฒนาการ หรือสมุดการบาน และเขียนตอบกลับมาทุกวัน เพื่อเปน ขาวสารระหวางบานและโรงเรียน จะได
รวมมือกันดูแลและสงเสริมพัฒนาการบุตรหลานของทานใหดีที่ส ุด Please read the school newsletter, Homework Diary or any Weekly,
Monthly reports.
3. คลองบัตรรับนักเรียนทุกครั้งที่เขามาในบริเวณโรงเรียน รวมถึงการเซ็นชื่อรับนักเรียนที่โตะดานหนาใตอาคารทุกครั้ง ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกบุตร-หลานของทาน Regarding to the security school policy, please bring student tag and sign out the
picking up sheet at the front desk every time when picking up the students.
4. กรณีที่เด็กใชบริการอาหารเชาของโรงเรียน หรือเตรียมอาหารเชามาเองแตฝากใหคุณครูด ูแลให กรุณามาถึงโรงเรียนกอน
8:00 น. ทั้งนี้เพื่อใหคุณครูม ีเวลาดูแลเด็กทั้งหมดอยางเต็มที่ Arrive the school before 8:00 A.M. for the breakfast service.
5. ผูปกครองกรุณามารับนักเรียนไมเกิน 15:00 น. ยกเวนนักเรียนที่เรียนพิเศษมารับไมเกิน 16:30 น. สําหรับนักเรียนที่ฝากดูแลพิเศษ
ขอความกรุณามารับ ภายในเวลาที่ ทานไดตกลงกับทางโรงเรียน เพื่อ ใหค ุณครูที่ด ูแลเด็กมี เวลาเตรียมการสอน และกลับ บา น
Picking up time is before 3:00 P.M., except students with after school activities by 4:30 P.M.
6. ขอความกรุณาใหผูปกครองที่เขามารับบุตร-หลานในโรงเรียน โปรด แตงกายสุภาพ เพื่อเปน แบบอยางที่ดีแกบุตรหลาน และเปนการใหเกียรติ
โรงเรียน (กรุณางดเวนการใสกางเกงขาสั้น และเสื้อสายเดี่ยว หรือกระโปรงที่สั้น มากๆ) Dress up appropriately when coming to school.
7. ขอความกรุณาชําระคาธรรมเนียมตางๆ กอนเริ่มเรียนทุกครั้ง (ชําระลาชา ปรับ 50 บาท/ วัน) Kindly pay any tuition fees on time.
8. หากนักเรียนมีอาการเปนหวัด ไอ จาม มีไข หรือปวย ขอใหลูกของทานไดพักผอนอยูกับบาน อาการตางๆ จะหายเร็ว
ยิ่งขึ้น และไมติด ตอถึงเพื่อนๆ กรณีทางโรงเรียนตรวจพบวาบุตรหลานของทานมีอาการปวยขางตน ทางโรงเรียนขออนุญาตโทรศัพท
ติด ตอ ทานใหม ารับ กลับบาน Please let the students stay at home when they are sick ie: Having coughing, fever and
running nose, The school shall call you to pick up your child when we find out they are sick.

9.

School Payment Policy ระเบียบการชําระเงิน คาธรรมเนียมการเรียน
ทางโรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครอง ชําระคาธรรมเนียมการเรียน และคาเรียนพิเศษตางๆ โดยโอนผานธนาคาร และของดรับเงินสด
วิธกี ารชําระเงิน (Payment Methods)
 ชําระเปน เช็ค (By Cheque) สั่งจาย “โรงเรียนสมบุญวิทย”
 ชําระดวยบัตรเครดิต VISA (By Credit Card charge 1.5% ) คิดคาธรรมเนียมเพิ่ม 1.5%
 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย (Transfer to The school saving account ) (แลวนําใบโอนมารับใบเสร็จรับเงิน ที่ ร.ร.)
ชื่อบัญชี “โรงเรียนสมบุญวิทย” ธ. ธนชาต สาขาบางมด เลขทีบ่ ัญชี 252-2-05217-9
หมายเหตุ:
- ชําระคาเรียนลาชา ปรับ 50 บาท / วัน
หากทานผูป กครองตองการใหทางโรงเรียนแกไขปรับปรุง หรือมีข อเสนอแนะ คณะผูบ ริหารและคณะครูพรอมและยินดีเสมอที่จะรับฟงความ
คิด เห็นของทานผูปกครองมาปรับปรุงแกไขใหดขี นึ้ เพื่อประโยชนสําหรับบุตร – หลาน อัน เปนที่รักยิ่ง
** ทานสามารถสงคําแนะนําติชมมาที่ (If you have any queries, please kindly contact) sombunwit@hotmail.com หรือ โทรศัพท 02-428-4572(-5) **

สิ่งที่แนบมาดวย
1. ปฏิทนิ การศึกษาเทอม 2 ปการศึกษา 2560 (Calendar: Term 2/ 2560)
2. หนวยการเรียนรู เทอม 2 ปการศึกษา 2560 (Unit of Learning Term 2/ 2560)
3. ขาวสารบาน – โรงเรียน (Newsletter)
4. รายการอาหาร (Menu: Term 2/ 2560)

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ชญชทิเนษต นิม่ สมบุญ )
ผูอํานวยการโรงเรียน

