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จดหมายพิเศษฉบับที่ 24/2561
22 มิถุนายน 2561
เรื่อง สารจากผูช้ วยผู
บการศึกษาปฐมวัย
่ อำนวยการระดั
้
เรียน ผู้ปกครองทราบ
สวัสดีคะท
ดิฉนั นางกุลธารินทร์ ติละกุล (แมครู
บการศึกษาปฐมวัย มีหนาที
่ านผู
่ ปกครอง
้
่ ปยุ้ ) ผูช้ วยผู
่ อำนวยการระดั
้
้ ก่ ำกับ
ดูแล ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และกิจวัตรประจำวันของนักเรียนระดับปฐมวัย สารสัมพันธ์ฉบับนี้แมครู
่ ปุ้ยมีขาวสาร
่
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบว่า ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาจีนศึกษาเพื่อเสริม
ประสบการณ์และส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเรียนรู้
ความเป็นอยูในเรื
ยนรูของนั
กเรียน ผานกิ
่ ่องงายๆ
่ เกี่ยวกับประเทศจีน โดยมีความสอดคลองกั
้ บหนวยการเรี
่
้
่ จกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เนนการฟั
ง พูด และลงมือปฏิบัติ ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจะไดเรี
้
้ ยนรูเกี
้ ่ยวกับคำทักทาย จำนวนนับ 1 - 10
สมาชิกในครอบครัว คำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แม่ครูปุ้ยคาดหวังว่านักเรียนจะมีความสุข และสนุกไปกับกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึน้ ในปีการศึกษานีค้ ะ่ และขอขอบคุณในความรวมมื
กทานเป็
ขอสงสั
ยหรือ
่ อจากผูปกครองทุ
้
่ นอยางดี
่ หากผูปกครองมี
้
้
ต ้ องการสอบถามข ้ อมู ล เพิ ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต ่ อสอบถามได ้ ที ่ ห มายเลขโทรศั พ ท ์ 02 - 8099081 - 5 หรื อ ติ ด ต ่ อได ้ ที ่
e-mail : puisuai@hotmail.com โดยสำเนาถึงทานผู
์เสรี ปาลเดชพงศ์ : seriparn@gmail.com ทุกครั้งคะ่
่ อำนวยการอาจารย
้
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหท้ านผู
รั้ บทราบขอมู
บสนุนคุณครู ผูปกครอง
่ อำนวยการได
้
้ ลตางๆ
่ มีการกำกับติดตามอยางมี
่ ประสิทธิภาพ และใหการสนั
้
้
และนักเรียนไดอย
างเต็
ม
ที
บ
่
รรลุ
ต
ามเป้
า
หมายในการจั
ด
การศึ
ก
ษาของโรงเรี
ย
นค
ะ
้ ่
่
สุดทายนี
ปกครองทุ
กทานที
งบุ
้ แ้ มครู
่ ปยุ้ ขอขอบพระคุณคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
่ ม่ อบความไววางใจในการส
้
่ ตรหลานมาเขาเรี
้ ยน
ในโรงเรียนเลิศหลาแห
อเด็กๆ ทุกคนใหเป็
้ งนี
่ ้ ซึง่ แมครู
่ ทกุ คนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนดี คนเกง่ และดำเนินชีวติ อยางมี
่ ความสุขคะ่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
นางกุลธารินทร์ ติละกุล (แมครู
่ ปุ้ย)
ผูช้ วยผู
บการศึกษาปฐมวัย
่ อำนวยการระดั
้

ตัดส่วนนี้ส่งคืนที่ครูประจำชั้นภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 24/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย /เด็กหญิง)...................................................................................................... ชั้น......................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากผูช้ วยผู
บการศึกษาปฐมวัยเรียบรอยแล
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้..................................................
่ อำนวยการระดั
้
้
้
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่ือ................................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 24/2018
June 22, 2018

Subject: Newsletter from the Assistant Director of Early Childhood Education
Dear Parents,

Greetings! I am Mrs. Kuntharin Tilakul (Mae Kroo Pui). I am the Assistant Director of Early Childhood Education.
My responsibility is taking care of students both in academic subjects and behavior, and also liaising between
the homeroom teacher, foreign teachers and parents. In this newsletter, I would like to inform you that in this
2018 academic year the school has provided a Chinese Studies class for all kindergarten classes. This is for our
students to experience and study about language, cultures, traditions, economics, politics, and the society of the
Republic of China through integrated activities which emphasize on listening, speaking and hands on activities.
For the 1st semester, students will be learning about counting numbers 1-10, family members, and basic
vocabulary of their daily lives. I wish all students to be happy and enjoy the activities the school has
provided. Thanking you for your kind cooperation. If you have any questions or concerns please feel free to write
to me in the student’s agenda, a letter, an e-mail; puisuai@hotmail.com and also copy the director, Ajarn Seri;
seriparn@gmail.com or call 02-809-9081 to 5.
Thank you for your trust in our school. At Lertlah School, we will endeavor to make sure our students are morally-sound, competent and happy.

With Best Regards,
Mrs. Kuntharin Tilakul (Mae Kroo Pui)
Assistant Director of Early Childhood Education

Please return the reply form to your child’s homeroom teacher no later than Monday, June 25, 2018

Reply Form
(Letter Dated Friday, June 22, 2018)
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter “Newsletter from the Assistant Director of Early Childhood Education” and have the
following comments:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

