
 

  
Sombunwit School : Weekly Newsletter 1/2020 

This Week In Our School : 1st-3rd July 2020 

Dear Parents and Guardians, 

 Welcome everyone to our SBW School, SY 2020-2021. We hope you are very happy to be here with us. For this issue, 

parents will be informed what kids had done on the first week of new school year. 

 Due to the COVID-19 Pandemic, our school has prepared to welcome students as a precautionary measure. We has 

installed thermal scanners to effectively check the temperature at the gate. If there are students who having fever we will contact 

parents immediately. We have hand sanitizer dispensers for everyone around school area. Moreover, staff and students always 

wear masks. Perspex dividers are installed in both classrooms and canteen to provide space for students to ensure good 

sanitation and to prevent the spread of COVID-19. In addition, you can see some photos in this issue and also on school website 

and Facebook. 

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน 

 สวสัดีค่ะ สปัดาหแ์รกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี ้ขอตอ้นรบันกัเรยีนทกุคนเขา้สู่รัว้โรงเรียนสมบญุวิทยค่์ะ จดหมายข่าว

ฉบบันีน้  าเสนอเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆของนอ้งๆระหว่างที่อยู่ในโรงเรยีน เพื่อใหผู้ป้กครองไดเ้ห็นพฒันาการของนอ้งๆในทกุๆดา้นอย่างต่อเนื่อง

จากกิจกรรมที่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัขึน้ 

 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนไดม้ีการจัดเตรียมความพรอ้มตอ้นรบันกัเรียนตามมาตรการป้องกนั 

โดยทางโรงเรยีนไดด้  าเนินการติดตัง้กลอ้งตรวจวดัอุณหภูมิบรเิวณทางเขา้โรงเรยีน หากมีนกัเรียนอณุภูมิรา่งกายเกินก าหนด จะติดต่อผูป้กครอง

ใหม้ารบัตวักลบัเพื่อไปพบแพทยท์นัที มีการวางจุดใหบ้ริการแอลกอฮอลเ์จลท าความสะอาดใหก้บัทกุคนรอบพืน้ที่โรงเรยีน มีการใหบุ้คคลากร

ภายในโรงเรยีนและเด็กนกัเรยีนทกุคนสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา มีการติดตัง้ฉากกัน้ทัง้ภายในหอ้งเรียนและโรงอาหารเพื่อเวน้ระยะห่าง

ใหก้บันกัเรียน เพื่อการปฏิบติัตามหลกัสขุอนามยัที่ดีและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่านผูป้กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้

ในข่าวสารฉบบันี ้รวมทั้งเฟซบคุ : โรงเรียน สมบุญวิทย์ และเว็บไซตข์องโรงเรียน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries ค่ะ 

โรงเรียนสมบุญวิทย์ 
 

SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL 
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โรงเรียน School   学校 (Xuéxiào) 

คณุครู Teacher   老师 (Lǎoshī)  

เพื่อน Friend   朋友 (Péngyǒu) 

“Knowing me, Knowing you” 

“สรา้งความคุน้เคย” 

 To develop students language and communication 

skills, we have given theme vocabulary drills and 

enchancement in Thai, English and Chinese language. 

 นกัเรยีนฝึกฝนค าศพัทเ์ป็นภาษาไทย, ภาษาองักฤษ และ 

ภาษาจีนในทกุๆเชา้ค่ะ 

Date For Diary  :  

 1st July 2020 : Back To School    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : เปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 
 6th July 2020 : Buddhist Lent Day    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : หยดุวนัเขา้พรรษา 

 28th July 2020 : H.M. The King’s Birthday   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

           พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ร.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Please give warm welcome to Teacher Monica and Teacher 

Mary. Teacher Monica will teach K.1 and Teacher Mary will teach 

K.2. 

 ขอตอ้นรบั Teacher Monica และ Teacher Mary ที่จะมาเป็นครู

ประจ าชัน้อนบุาล ๑ และ อนบุาล ๒ ใหก้บันอ้งๆค่ะ  

Teacher Monica Teacher Mary 

 Photos beside, show activities kids had done on first 

week of new school year. They looked really happy while 

they were doing activities with teachers and friends. 

 บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในสปัดาหแ์รก

ของการเปิดภาคเรยีน เด็กๆมีความสขุกบัการเรยีนและร่วมท า

กิจกรรมของโรงเรยีนค่ะ  

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


