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สวัสดีคะ่ ดิฉนั นางอัมพาพัชร์ เขมกัญญภัสสร์ (แมครู
่ นชุ ) ตำแหนงหั
่ วหนาฝ่
้ ายระดับการศึกษาปฐมวัยเตรียมอนุบาล อนุบาล 1และ K.1 มีหนาที
้ ่
กำกับ ดูแลนักเรียนดานวิ
เพือ่ วางแผนในการชวยเหลื
อ
้ ชาการและงานปกครอง พรอมทั
้ ง้ ประสานความรวมมื
่ อระหวางครู
่ ประจำชัน้ ครูผสู้ อน และผูปกครอง
้
่
และพัฒนานักเรียนใหบรรลุ
้ ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กลาวคื
่ อ “เป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข” คะ่ สำหรับบรรยากาศเปิดภาคเรียน
นักเรียนตางตื
ยน จะมีนองเตรี
ยมอนุบาล
่ น่ เตนทั
้ กทายพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณใ์ นชวงปิ
่ ดเทอมกับเพือ่ นๆ และคุณครู เด็กๆ มีความสุขทีไ่ ดมาโรงเรี
้
้
และอนุบาล 1 ทีย่ งั รองไห
บสภาพแวดลอมใหม
นๆ
้ อยู
้ บ่ างค
้ ะ่ เนือ่ งจากอยูในช
่ วงปรั
่ บตัวใหคุ้ นเคยกั
้
้
่ ทัง้ สถานที่ เพือ่ นๆ พีๆ่ และคุณครู ขอใหผู้ ปกครองใจเย็
้
และคอยให้กำลังใจบุตรหลานในการก้าวสู่สังคมใหม่ด้วยนะคะ สารจากหัวหน้าฝ่ายฉบับนี้ ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งแม่ครูนุชมีเรื่องราวต่างๆ ที่จะ
ขอความรวมมื
งนี้คะ่
่ อจากคุณพอ่ คุณแม่ และผูปกครองดั
้
เรือ่ งแรก : การสง่ เสริมใหล้ กู ไดช้ ว่ ยเหลือตนเอง เด็กๆ ในระดับชัน้ การศึกษาปฐมวัยสามารถดูแลและชว่ ยเหลือตนเองไดบ้ างแล
อ่ ง
้ วในบางเรื
้
คุณพอคุ
อตนเองและมอบหมายหนาที
่ ณแมจึ่ งควรฝึกใหลู้ กไดรู้ จั้ กชวยเหลื
่
้ ร่ บั ผิดชอบเมือ่ อยูที่ บ่ าน
้ อาทิ การอาบน้ำแปรงฟัน การแตงตั
่ ว การรับประทาน
อาหารการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และการช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสม โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
และเมือ่ เด็กๆ มาโรงเรียนคุณพอคุ
ซึง่ จะชวยให
่ ณแมควรฝึ
่ กใหลู้ กสะพายกระเป๋านักเรียน (ถาไม
้ หนั
่ กจนเกินไป) และเดินไปหองเรี
้ ยนดวยตนเอง
้
่ เด็
้ กเกิด
ความภาคภูมิใจมีความมั่นใจและมีความรับผิดชอบตอหน
ะ่
่ าที
้ ่ของตนเองตอไปค
่
เรือ่ งทีส่ อง : การสง่ เสริมใหล้ กู มีวนิ ยั ในตนเอง การสรางวิ
้ นยั ใหกั้ บลูกเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตเป็นผูใหญ
้ ที่ ด่ ี การปลูกฝังวินยั
ให้กับลูกตองทำอย
้
่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เด็กปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีความสุขในการดำเนินชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขวินัยที่ควรปลูกฝังใหกั้ บลูกๆ มีดังนี้คะ่
1. มาโรงเรียนใหทั้ นเวลา โดยคุณพอคุ
หั่ วค่ำ ตื่นนอนแตเช
่น พรอมที
่ ณแมช่ วยดู
่ แลใหลู้ กๆ เขานอนแต
้
่ า้ จิตใจจะไดแจ
้ มใสและสดชื
่
้ ่จะทำ
กิจกรรมไดตลอดทั
้งวัน และสง่ ลูกมาโรงเรียนกอนเวลา
08.00 น.เพื่อเขาร
้
่
้ วมกิ
่ จกรรมตางๆ
่ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไวให
้ ้
2. ทำการบา้ นตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย ในแตละวั
น
ครู
ผ
ู
สอนจะมี
ก
ารบ
านให
นั
ก
เรี
ย
นได
ไปทบทวนด
วยตนเอง
เป็นการประเมินผลวาเด็
่
้
้ ้
้
้
่ กๆ เขาใจ
้
บทเรียนที่ไดเรี
กในการทำการบานอย
างใกล
ชิ้ ด และนำการบานมาส
งคุ
้ ยนในหองเรี
้ ยนมากนอยเพี
้ ยงใด คุณพอคุ
่ ณแมควรช
่ ่วยดูแลใหคำแนะนำลู
้
้
่
้
่ ณครู
ทุกครั้ง เป็นการฝึกใหลู้ กมีวินัยและความรับผิดชอบ หากเนื้อหาในบทเรียนใดที่เด็กๆ ไมเข
ยนในสมุดจดการบาน
่ าใจ
้ คุณพอคุ
่ ณแมสามารถเขี
่
้ แจงให
้ ้
คุณครูทราบ เพื่อใหคุ้ ณครูไดสอนซ้
ำ
หรื
อ
ช
วยเหลื
อ
นั
ก
เรี
ย
นต
อไปค
ะ
้
่
่
่
3. การอา่ นหนังสือ การอานเป็
น
พื
น
้
ฐานที
ส
่
ำคั
ญ
ยิ
ง
่
ของการเรี
ยนรูและการเขี
ยนทีจ่ ะชว่ ยในการพัฒนาใหนั้ กเรียนมีความรู้ และมีประสบการณ์
่
้
จากเรื่องที่อ่าน คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจึงต้องร่วมกันสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับลูก โดยจัดเวลาให้ลูกได้อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างตอเนื
่ ่อง
และสม่ำเสมอ จึงจะเกิดเป็นนิสยั ไดนะคะ
เมือ่ ลูกอานหนั
งสือแลวให
อ่ งทีอ่ าน
้
่
้ ลู้ กเลาเรื
่ อ่ งหรือตอบคำถาม เพือ่ ประเมินความเขาใจในเรื
้
่ พรอมช
้ วยเขี
่ ยน
บันทึกสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านตามหัวข้อในสมุดบันทึกรักการอ่าน หรือผู้ปกครองสามารถให้คำแนะนำนักเรียนที่สามารถเขียนได้ด้วยตนเอง
เพื่อเป็นการฝึกทักษะทั้งการอานและการเขี
ยนควบคูกั่ นไปเลยนะคะ สำหรับนองเตรี
ยมอนุบาล และอนุบาล 1 คุณพอ่ คุณแม่ ควรเลือกหนังสือที่มีคำ
่
้
หรือขอความสั
้นๆ มีภาพประกอบขนาดใหญเห็
ยงคำงายๆ
ลู้ กดู
้
่ นไดชั้ ดเจน เลาเรื
่ ่อง แลวอ
้ านให
่ ลู้ กฟัง ฝึกลูกใหออกเสี
้
่ ตามคุณพอ่ คุณแม่ พรอมให
้
ภาพประกอบ เพื่อใหลู้ กเขาใจความหมายของคำ
ลูกๆ จะไดรั้ บประสบการณท์ างภาษา ซึ่งจะชวยให
้
่ ลู้ กสื่อสารไดเร็
้ วขึ้นคะ่
เรื่องที่สาม : การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและคุณครู เพื่อให้โรงเรียนและบ้านได้ร่วมกันดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
และปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน ขอความรวมมื
อ่ สารกับครูประจำชัน้ ผานทางธุ
รการ หรือสือ่ สารผานสมุ
ดจดการบานหรื
อ ทัง้ นีเ้ พือ่ ไมให
่ อผูปกครองสื
้
่
่
้
่ เกิ
้ ด
ผลกระทบตอการจั
ดการเรียนการสอนของคุณครู โดยสามารถติดตอได
่
่ ที้ ่หมายเลขโทรศัพท์ 02-809-9081 ถึง 5 หลังเวลา 17.00 น.
สุดทายนี
ปกครองทุ
กทานที
่งบุตรหลานมาเขาเรี
้ แ้ มครู
่ นชุ ขอขอบพระคุณคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
่ ม่ อบความไววางใจในการส
้
้ ยนในโรงเรียนเลิศหลา้
แหงนี
อเด็กๆ ทุกคนใหเป็
่ ้ ซึ่งแมครู
่ ทุกคนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนดี คนเกง่ และดำเนินชีวิตอยางมี
่ ความสุขคะ่
ดว้ ยรักและผูกพัน
นางอัมพาพัชร์ เขมกัญญภัสสร์
หัวหนา้ ฝ่ายระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 11 / 2561
ขาพเจ
ด.ญ. / ด.ช. .......................................................................................................................................................... ชั้น ............
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้ .......................................................................................................
้ ายฉบับที่ 1/2561 เรียบรอยแล
้
้
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 11/2018
June 18, 2018
Subject: Letter from the Kindergarten Supervisor 1/2018
Dear Parents of Nursery/Kindergarten 1 Students,

Hello, my name is Aumpaphat Khemkanyaphas (Mae Kroo Nuch), the Nursery – Kindergarten 1 Supervisor. My
responsibility at Lertlah is to ensure that our students receive the best individual care and education from our teachers. We strive
to provide our students with both personal and academic development that is suitable for their individual needs and potentials,
while ensuring that they grow up to morally-sound, competent and happy students.
Our students have been very excited to come to school and some, normal to their nature, are a little anxious to be entering
a new environment with their new friends and teachers. Please be assured that our teachers are prepared and will assist our
students throughout their time here at Lertlah. In addition, we would like to ask for your kind cooperation with the following:
1. Responsibilities
a. By allowing our children to have a few responsibilities that are appropriate to their age, students are able to take pride
that they can look after themselves. This gives them great joy and confidence when coming to school. Some responsibilities may
include bathing, dressing, meals, and just general help around your home. Please ensure that you are nearby to give them
support should they need it.
2. Self-Discipline
a. Being on time – young children need about 12 hours of sleep every day. Please ensure that your child gets enough
rest that will get them going for the rest of the day. Each school day begins at 8:00 am but students should be early so they can
settle in and join activities with their teachers and friends.
b. Homework – homework assignments are an informal assessment where parents can see students’ progress at
home. By doing homework together, you are helping your child learn self-discipline and find out areas where they may need
extra help. Please feel free to write to us via the Homework Agenda.
c. Reading – reading opens the world to your child, therefore we should be preparing a solid foundation for them. With
regular reading and parents asking a few comprehension questions, we are encouraging our children to have a passion for
reading and learning in the future. For parents with younger children, it is recommended to read books that have bigger
illustrations and smaller amount of texts. You can also encourage your child to read along with you.
3. Communications
a. To ensure that parents and teachers’ assistance for our children in terms of personal and academic development are
aligned, we will be communicating regularly via newsletters and the Homework Agenda. Please telephone the front office at
02-809-9081 to 5 for any urgent issues.
Lastly, I would like to say thank you to all parents for entrusting your child’s education to Lertlah School. We are looking
forward to another excellent year with love and care for each of our student at Lertlah.

With Best Regards,
Mrs. Aumpaphat Khemkanyaphas
Nursery – Kindergarten 1 Supervisor

Reply Form
Special Newsletter No. 11/2018
I, Parent of ___________________________________________________________________ Class __________________
Have received the letter entitled “Letter from the Nursery – Kindergarten 1 Supervisor 1/2018”
Comment____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

