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จดหมายพิเศษฉบับที่ 4/2561
18 พฤษภาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ดวนพิ
่ เศษ ขอความรวมมื
่ อแกไขปั
้ ญหาการจราจรติดขัด
ผูปกครอง
้

เนื่องด้วยปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณรอบๆโรงเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีรถจำนวนมากจอดบนถนนบริเวณโดยรอบ
โรงเรียนทำให้กีดขวางการจราจรของผู้ที่ตอ้ งใช้เส้นทาง ด้วยปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือมายังผูปกครอง
้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจร และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ปกครองทุกทาน
่ โรงเรียนขอความร่วมมือมายัง
ทานผู
ณาปฏิบัติตามมาตรการการลดปัญหาการจราจร ดังตอไปนี
้
่ ปกครองกรุ
้
่
ช่วงเช้า : ผู้ปกครองส่งนักเรียนด้านหน้าโรงเรียน โดยจะมีคุณครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันคอยรับนักเรียน เพื่อสะดวก
ต่อการระบายการจราจรบริเวณรอบโรงเรียน
หากผูปกครองมี
ความจำเป็นตองจอดรถเพื
อ่ ติดตอกั
้
้
่ บฝ่ายธุรการหรือฝ่ายวิชาการ สามารถจอดรถไดที้ ส่ นามบาสเกตบอล
ซึง่ สามารถจอดรถไดตั้ ง้ แตเวลา
นที เพือ่ คุณครูจะใชสนามในการจั
ดการเรียน
่ 07.00 - 08.30 น. หลังจากนัน้ ใหนำรถออกทั
้
้
การสอน
ชวงเย็
บนักเรียนตามเวลาทีโ่ รงเรียนกำหนด ไมมารั
เนือ่ งจากจะเกิดปัญหาการจราจร
่ น : ผูปกครองมารั
้
่ บนักเรียนกอนเวลา
่
ดังกลาวข
่ างต
้ น้ โรงเรียนกำหนดเวลาไวดั้ งนี้
เวลาส่งนักเรียนช่วงเช้า
สง่ กอ่ นเวลาเขา้ แถวเคารพธงชาติ
นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เขาแถวเคารพธงชาติ
เวลา 07.45 น.
้
นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ระดับอนุบาล 3
เขาแถวเคารพธงชาติ
เวลา 08.10 น.
้
เวลารับนักเรียนชว่ งเย็น
นักเรียนที่เลิกเรียนตามปกติเวลา 15.30 น.
นักเรียนที่เรียนพิเศษการบาน
้ และเรียนพิเศษ GrapeSEED

ผูป้ กครองมารับเวลา 15.45 น. เป็นตน้ ไป
ผู้ปกครองมารับเวลา 16.45 น.

โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานให้คณะครูได้ดูแล ซึ่งบ้านหลัง
ที่สองแห่งนี้จะมอบความอบอุ่น ความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ขอให้ทุกท่านไว้วางใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
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Special Newsletter No.4/2018
May 18, 2018
Subject: Urgent! Asking for cooperation with traffic
Dear Parents,
The traffic around the school area is quite heavy. There are numbers of cars parking around the school which sometimes causes difficulties for the communities nearby the school. Lertlah School would like to ask for your cooperation to
follow the following regulations to reduce the heavy traffic around the school and for your safety.

Parents drop their child off in front of school and leave. There are teachers in front of school to take care of
your child after you drop them off.
The Basketball Court is available for parking if you wish to meet with teachers or the main office but only
from 7:00 – 8:30, we are asking for your cooperation to leave at the aforementioned time. The school needs
that area for school activities.
Parents drop their child off in front of school and leave. There are teachers in front of school to take care of
your child after you drop them off.

Drop - off Time
P1 – M3 students participate in the morning assembly at 7:45
Nursery – K3 students participate in the morning assembly at 8:10

Pick – up Time
P1 – M3 students finish classes at 15:30
Pick-up Time: 15:45
Students who attend afterschool classes, please pick your child up at 16:45

Lertlah School would like to thank all parents for your trust in sending your child to our school. Lertlah
School as your child’s second home will ensure your child’s safety, warmth and knowledge. We would like to ask
for your cooperation with the aforementioned regulations.

With Best Regards,
Lertlah School

