
 
 
 
 
 
 
 

ที่  ว. 26 /2560 
 

1 พฤศจกิายน 2560 
 

เร่ือง   :  Welcome Back to School  ภาคเรียนที่ 2/ 2560 (แผนกอนบุาล) 
เรียน  :   ทานผูปกครองนักเรียน   ที่นบัถอื 
 
 คณะผูบรหิาร และคณะครูยินดตีอนรับนกัเรียนเขาสูร้ัวโรงเรียนสมบุญวิทยทีอ่บอุนอีกครั้ง  ในเทอม 2 นี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมายให
เด็กๆไดเรียนรู คนหาประสบการณใหมๆ  พรอมความสนุกสนาน เร่ิมจากกิจกรรมลอยกระทง กีฬาสี ครสิตมาส ตักบาตรตอนรับปใหม วันเด็กแหงชาติ 
รวมถึงงานสมบญุวิทยสมัพนัธ เปนตน  ทั้งนี้เพื่อสงเสรมิใหลูกรักของทานกาวเดินตอไปอยางมัน่ใจ และมีความสขุ   
 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 ทางโรงเรียนจะติดตอสือ่สารกับทานผูปกครอง ผาน E-mail ยกเวนจดหมายทีม่ตีอบรับ 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    การเรียนพิเศษหลังเลกิเรียน   เริ่มตั้งแตวันพธุที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันศุกรที่ 23 กุมภาพนัธ 2561 ขอความรวมมือ
ชําระคากิจกรรมเสรมิกอนเร่ิมเรียน 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   กจิกรรมดนตรีครูออดคีรบีนู  เริ่มเรียนตั้งแต วันจันทรที่  6  พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป ขอความรวมมือชําระคากิจกรรม
เสรมิ  3,000 บาท กอนเร่ิมเรียน    Kereeboon Music class will be started from November 6,17 onwards. 

 
4. Loy Kratong Activities  กิจกรรมวันลอยกระทงวันศุกรที่ 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  ยังมกีารเรียนการสอนปกต ิผูปกครองทานไหนจะรับนกัเรียนกลบับาน รบกวนแจงที่ครูประจําชั้น Class  

will be normally run in the afternoon; however, all parents are allowed to pick up your kids home after the activity.  
  ยังมีบริการรถสงนักเรียนตามปกต ิSchool van runs  as normal. 
  ผูปกครองที่สงบตุรหลานเขาประกวดหนนูอยนพมาศ ใหจัดแตงกายมาใหเรียบรอยตามเวลาขางตนนี ้ Ready dress up and make up  

Little  Noppamas Boys and Girls only allowed for the contest. 
  ผูปกครองสามารถจอดรถไดในบริเวณโรงเรียน บริษัท UR 1 และบริษทัอีซซูนุครหลวงมอเตอร หรือริมถนนหนาโรงเรียนตลอดแนว 
Car parking are available in school area,  UR1, Isuzu or alongside the street.  
  เปล่ียนวันใสชดุไทย จากวันพฤหสับดีเปนวันศุกร ทุกระดบัชัน้ Changing Thai Dress Day from Thursday to Friday this week. 
       (เฉพาะสปัดาหทีม่ีกิจกรรมลอยกระทง) 

 
5. No afternoon nap for K.2    งดนอนกลางวันสําหรับ K.2   เด็กอนบุาล 2 หลายคนเริ่มไมยอมนอนแลว  ครูประจําชั้นจะแยกแด็กเปนกลุมๆ เพื่อ

เขารวมกิจกรรมตามฐาน เชน การอานนทิาน กิจกรรม Montessori และ Wooden  Blocks เปนตน (หมายเหต:ุ ไมตองนําทีน่อนและชดุนอนมาแลว) 
K.2 students will play wooden blocks and read story book. No need to bring sleeping Kit in term 2. 
 
 

โรงเรียนสมบุญวิทย 
571 ถ.พระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 0 2428 4572-5  แฟกซ. 0 2428 4572 # 13 
www.sombunwit.ac.th 
 



 
6. Weekly, Bi-Weekly, Monthly and Homework Diary  สมุดบนัทกึพัฒนาการ และสมุดการบาน 
 สมดุบนัทึกพฒันาการประจําวันสําหรับอนุบาล 1 ในเทอม 2  จะเปล่ียนจากรายวันเปนรายสัปดาห  ซึ่งจะสงใหผูปกครองทุกวันจันทร  

เนื่องจากเด็กเริ่มโตขึน้ พฒันาการทั่วไปในชวงระหวางสัปดาหจะไมคอยแตกตาง  นอกจากนัน้คณุครูประจําชัน้จะเริ่มเนนพฒันาการ
ทางดานบูรณาการเพิม่ขึน้  In term 2, parent of K.1 will receive Weekly Report instead of Daily Report.  

 สมดุบนัทึกพฒันาการประจําสปัดาหสําหรับอนบุาล 2   ในเทอม 2  จะเปล่ียนจากรายสัปดาห เปนทกุ 2 สปัดาห  ซึ่งจะสงใหผูปกครองทุกวัน
จันทร  โดยจะเนนพฒันาการแบบองครวม และเนนดานวิชาการในสมดุการบานมากขึน้ In term 2, parent of K.2 will receive Bi-Weekly 
Report instead of  Weekly Report. 

 สมดุบนัทึกพฒันาการประจําเดือน  และสมดุการบานประจําวัน สําหรบัอนุบาล 3   ทุกกลางวัน นักเรียน 
อนบุาล3  จะตองจดการบานเอง เพื่อเปนการฝกทักษะการเขียน ขอความรวมมอืผูปกครองทุกทาน  กรุณาอานและเซน็ชื่อเพือ่รับทราบ 
K.3 will receive Monthly Report with daily homework diary. 

 
 
ตารางการบานแตละระดับชัน้ (Homework Schedule) 
 
ระดับชัน้ วัน วิชา จํานวน (แผน) 
K.1 จันทร/พุธ/ ศุกร (Mon/ Wed/ Fri) ภาษาไทย และคณติ  1  
 อังคาร/ พฤหสั (Tue/ Thru) English and  Math 1 
K.2 จันทร- ศุกร (Mon/ Fri) ภาษาไทย และคณติ หรือแบบฝกหดัพฒันาภาษาไทย เลม 3 2 
 จันทร (Mon) English  2 
 พธุ (Wed) Math 1 
 ศุกร (Fri) Phonic (Phonic Adventure 2) 1 
K.3 จันทร- ศุกร (Mon – Fri) ภาษาไทย และคณติ หรือแบบฝกหดัพฒันาภาษาไทย  เลม 5 หรือ 6 หรือ7 2 
 จันทร/ พธุ (Mon/ Wed) English 1 
 พฤหสั (Thru) Math 1 
 อังคาร/ ศุกร (Tue  – Fri) Phonic (Adventure Phonics2) 1 
 ทุกวัน (Everyday) อานหนังสือดรุณศึกษา วันละบท 
 

 
7. End Year Holidays   วันหยุดยาวชวงสิน้ป  ในปการศึกษา 2560 นี้  ทางโรงเรียนหยุดเทศกาลปใหม  ตั้งแตวันจันทรที่ 25 ธนัวาคม 2560 – วัน

อังคารที่ 2 มกราคม 2561  ทั้งนี้เพื่อใหทั้งครูไทย และครตูางชาติ ไดกลบัไปฉลองเทศกาลคริสตมาส และปใหมกับครอบครัว End year holidays 
will be during December 25, 17 to January 2,18. 
 

8. Ministry of  Education Support Project  การขอรบัสิทธิ์โครงการสนบัสนนุการจดัการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป เทอม 2 
 
ทางโรงเรียนไดรับสทิธิ์โครงการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป กับทางกระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้เฉพาะเด็กนักเรียน

ที่เกิดกอนวนัที่ 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 

 

ทางโรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองเซน็เอกสาร (ใบสําคญัรับเงิน)  ทีค่รูออย (ลดัดา) ตั้งแตวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2560  เพื่อรับ
สทิธิส์นับสนนุโครงการขางตน   สวนอุปกรณการเรียนหลังจากไดงบจากภาครัฐ และจัดซื้อเรียบรอยแลว  ทางโรงเรียนจะเพิ่มเตมิใหนักเรียนใน
แตละหองเรียนตอไป  Please come to sign the special project receipt at T.Ladda during November 1-10, 2017. 

 
 

หมายเหต:ุ   
 กรณีเด็กนักเรียนเกิดหลัง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  กรุณามาชําระเงิน 100 บาท ทีห่องธุรการ ภายในวันศุกรที่ 3 พฤศจกิายน 2560 

Students born after May, 2014 have to pay additional TB100 for the extra stationery. 
 

 



7. School Web-site ทานผูปกครองสามารถตดิตามขาวสารโรงเรียน หนวยการเรียนรูเทอม 2 ปฏิทนิกิจกรรมพรอม Download ภาพกิจกรรมนารักๆ 

ของเด็กๆตลอดปการศึกษา ไดที่ www.sombunwit.ac.th   Please visit school website for Unit of Learning, School Calendar and 
activity pictures of students. 
 

8. Your cooperation  ขอความรวมมอืทานผูปกครอง 
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอความรวมมือกับทานผูปกครองอีกครั้งดังนี:้ 

1. กรณีตองการโทรศัพทพูดคุยกับคุณครูประจําชั้นหรือผูชวยครู  ขอความรวมมือโทรเขาเบอรโรงเรียนทีเ่บอร 02-428-4572 (-5)   
และฝากเร่ืองที่หองธุรการ  ทางธุรการจะติดตามประสานงานใหกับทาน   เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายหามคุณครู และผูชวยครูพูดคุย
โทรศัพท หรือเลน Line หรือ Facebook  ขณะปฏิบัติงาน เพื่อใหคุณครูทุกทานดูแลเด็กอยางเต็มประสิทธิภาพ  ทางโรงเรียนจะ Post ภาพ
กิจกรรมนารักๆในหองเรียน หรือในโรงเรียนใน Web-site โรงเรียน   อยางไรก็ตาม ทานสามารถติดตอคุณครูประจําชั้นโดยตรงตามเบอร
ที่ใหในสมุดบันทึกพัฒนาการ หลังเวลา 16:30น. กรณีฉุกเฉิน  During working hours, if you would like to talk to Homeroom 
teacher, please call school office to cooperate for you.  

2. อานสมุดบันทึกพัฒนาการ หรือสมุดการบาน และเขียนตอบกลับมาทุกวัน  เพื่อเปนขาวสารระหวางบานและโรงเรียน  จะได 
รวมมือกันดูแลและสงเสริมพัฒนาการบุตรหลานของทานใหดีที่สุด Please read the school newsletter, Homework Diary or any Weekly,  
Monthly reports. 

3. คลองบัตรรับนักเรียนทุกคร้ังที่เขามาในบริเวณโรงเรียน  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 หรือเตรียมอาหารเชามาเองแตฝากใหคุณครูดูแลให กรุณามาถึงโรงเรียนกอน 
 8:00 น.  ทั้งนี้เพื่อใหคุณครูมีเวลาดูแลเด็กทั้งหมดอยางเต็มที่  Arrive the school before 8:00 A.M. for the breakfast service. 

5. ผูปกครองกรุณามารับนักเรียนไมเกิน 15:00 น. ยกเวนนักเรียนที่เรียนพิเศษมารับไมเกิน 16:30 น.  สําหรับนักเรียนที่ฝากดูแลพิเศษ 
ขอความกรุณามารับภายในเวลาที่ทานไดตกลงกับทางโรงเรียน   เพื่อใหคุณครูที่ดูแลเด็กมีเวลาเตรียมการสอน และกลับบาน 
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 เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกบุตรหลาน และเปนการใหเกียรติ
โรงเรียน  (กรุณางดเวนการใสกางเกงขาสั้น และเสื้อสายเดี่ยว หรือกระโปรงที่สั้นมากๆ)  Dress up appropriately when coming to school. 

7. ขอความกรุณาชําระคาธรรมเนียมตางๆ กอนเริ่มเรียนทุกคร้ัง (ชําระลาชา ปรับ 50 บาท/ วัน) Kindly pay any tuition fees on time. 
8. หากนักเรียนมีอาการเปนหวัด  ไอ  จาม  มีไข  หรือปวย  ขอใหลูกของทานไดพักผอนอยูกับบาน  อาการตางๆ จะหายเร็ว  

ยิ่งขึ้น  และไมติดตอถึงเพื่อนๆ  กรณีทางโรงเรียนตรวจพบวาบุตรหลานของทานมีอาการปวยขางตน ทางโรงเรียนขออนุญาตโทรศัพท
ติดตอทานใหมารับกลับบาน 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  ระเบียบการชําระเงินคาธรรมเนียมการเรียน   

 
ทางโรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครอง ชําระคาธรรมเนียมการเรียน และคาเรียนพิเศษตางๆ  โดยโอนผานธนาคาร  และของดรับเงินสด  
 
วิธกีารชําระเงิน  (Payment Methods) 
 ชําระเปนเชค็ (By Cheque)   สั่งจาย “โรงเรียนสมบญุวิทย” 
 ชําระดวยบัตรเครดติ VISA (By Credit Card  charge 1.5% )  คดิคาธรรมเนียมเพิ่ม 1.5% 
 โอนเงินเขาบญัชีออมทรพัย   (Transfer to The school saving account ) (แลวนําใบโอนมารับใบเสร็จรับเงินที่ ร.ร.)  

ชื่อบัญชี  “โรงเรียนสมบุญวิทย”   ธ. ธนชาต    สาขาบางมด   เลขทีบ่ัญชี   252-2-05217-9  
หมายเหต:ุ     -  ชําระคาเรียนลาชา ปรับ 50 บาท / วัน 

 
หากทานผูปกครองตองการใหทางโรงเรียนแกไขปรับปรุง หรือมขีอเสนอแนะ  คณะผูบริหารและคณะครูพรอมและยินดีเสมอที่จะรับฟงความ 

คดิเหน็ของทานผูปกครองมาปรบัปรุงแกไขใหดขีึน้  เพื่อประโยชนสําหรับบตุร – หลาน  อันเปนที่รักย่ิง 
 
**  ทานสามารถสงคําแนะนําติชมมาที ่ (If you have any queries, please kindly contact) sombunwit@hotmail.com หรือ โทรศัพท  02-428-4572(-5) ** 

 
 
 



สิ่งที่แนบมาดวย 
1. ปฏทินิการศึกษาเทอม 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) 
 
 
 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 

              
( ดร.ชญชทิเนษต    นิม่สมบญุ )         
        ผูอํานวยการโรงเรียน  


