
 

  

              

Dear Parents and Guardians, 

 Here we are to inform you current updates of our kids activities. In this week, Q.3 Nursery learned about “Pumpkin” 

topic. Kinders 1 - 3 learned about  “Watermelon, Shrimp and Ice Cream” topic respectively. Stay tune on our Facebook. 

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน 

 สวัสดคีรับ พบกันเช่นเคยนะครับ ในสัปดาห์ที่ ๑๕ นี ้ช้ันเด็กเล็กมีการเรยีนในหัวข้อเรื่อง “ฟักทอง” ส่วนช้ัน อ.๑ – อ.๓ เรียนโครงงานตาม

หัวข้อท่ีสนใจ ได้แก่ แตงโม, กุ้ง และไอศกรีม นอกจากน้ียังมีกิจกรรมประจ าสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม ที่จะส่งเสริมความสามารถและพัฒนาการ

ของน้องๆ ให้ดียิ่งข้ึน ทา่นผูป้กครองสามารถตดิตามภาพกิจกรรมไดใ้นขา่วสารฉบบันี ้รวมทัง้เฟซบคุ : โรงเรียน สมบุญวิทย ์

โรงเรียนสมบุญวิทย์ 
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This Week In Our School  :  5th – 9th October 2020 

 Birthday wishes to Look-Mhoo K.2 (3rd Oct), Chin K.2 (4th Oct), 

Pei-Ing K.2 (7th Oct) and Grace K.2 (8th Oct ) 

We wish you a lovely and wonderful birthday. 
 

 To develop students language and 

communication skills, we have given theme 

vocabulary drills and enhancement in Thai, 

English and Chinese language. 

 นกัเรยีนฝึกฝนค าศพัทเ์ป็นภาษาไทย, ภาษาองักฤษ 

และ ภาษาจีนในทกุๆ เชา้ครบั 

“Project : Watermelon, 

Shrimp, Ice Cream” 

“โครงงาน : แตงโม, กุ้ง, ไอศกรีม” 

เปลือกแตงโม 
Watermelon Peel 

西瓜皮 

(Xīguā pí) 

ทะเล 
Sea 
海 

(Hǎi) 

สตรอว์เบอร์รี ่
Strawberry 

草莓 

(Cǎoméi) 

 In Young Scientist activity,T. Fang bring Nursery kids to observe 

growth of pumpkin trees. Good job kids. !!!! 

  กิจกรรมวิทยาศาสตร์ของช้ันเดก็เล็ก ครูแฟงน าเด็ก ๆ มาสังเกตการเจรญิเติบโต

ของฟักทองที่ปลูกไว้ครับ  
 



 

 

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

 T.Jang taught K.3 to invent “Kra-Thong” from 

ice-cream cone. Their outcomes were really 

great!!! 

  ครูแจงสอนนอ้ง ๆ อ.๓ ประดิษฐ์กระทงจากโคน

ไอศกรมี เด็ก ๆ ท าผลงานออกมาไดส้วยมากครบั 

 

 Kinders 2 had lots of fun with doing shrimp fried rice model. 

Great job everyone !!! 

  ครูนชุพาเด็ก ๆ ชัน้ อ.๒ ท าชิน้งาน “ขา้วผดักุง้” เด็ก ๆ ตัง้ใจท าได้

สวยงามและนา่รกัมากครบั  

 

  T.Tuk taught K.1 kids to decorated 

watermelon’s picture by color papers and 

folding paper to watermelon. Well done kids!!! 

  ครูตั๊กพาเด็ก ๆ ท าช้ินงานศิลปะแตงโม โดยให้เด็ก ๆ 

น ากระดาษสีมาแปะลงบนรปูแตงโม และพับกระดาษ

เป็นรูปแตงโม เด็ก ๆ ตั้งใจท าไดส้วยงามมากครับ
 

 


