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จดหมายพิเศษฉบับที่ 38/2561
16 กรกฎาคม 2561
เรื่อง
เรียน

การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาแข
้ งขั
่ นโครงการภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ผูปกครองทราบ
้

โรงเรียนเลิศหล้ามีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ประจำปี
การศึกษา 2561 ตามประกาศของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยไดมี้ การจัดสอบแขงขั
่ นภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 13 ชิงทุนการศึกษา
พระพรหมมังคลาจารย์ เพือ่ เป็นการสงเสริ
งกฤษอยางเต็
่ มสนับสนุนและเปิดโอกาสใหนั้ กเรียนไดพั้ ฒนาความสามารถดานภาษาอั
้
่ มศักยภาพ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
เลิศหลาจึ
านวิ
้ งประกาศรับสมัครนักเรียนทีม่ คี วามพรอมทางด
้
้ ชาการ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 - นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนดังกำหนดการตอไปนี
้
่
วัน / เดือน / ปี

รายการ

สถานที่สอบ

17 - 20 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561

รับสมัครนักเรียน (สงใบสมั
ครที่ครูประจำชั้น)
่
สอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.2 - ป.3 , P2 - P3

1 สิงหาคม 2561

สอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 , P4 - P6

หองเรี
้ ยน ป.3/1และ ป.3/2

2 สิงหาคม 2561

สอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น M1 - M3

หองเรี
้ ยน ป.5/1และ ป.6/1
หองเรี
้ ยน M2

ระเบียบการสมัครเขาแข
้ งขั
่ น
1. เรียนอยู่ในระดับชั้นที่กำหนด
2. เมื่อนักเรียนสอบผานเป็
งขั
่ นตัวแทนของโรงเรียนแลว้ นักเรียนจะตองเข
้ ารั
้ บการติวกอนการแข
่
่ น ตามวันและเวลาที่โรงเรียน
กำหนด (โรงเรียนจะแจงให
บตอไป)
้ ทราบในลำดั
้
่
3. นักเรียนที่สงใบสมั
ครชากว
ทธิ์ในการเขาร
งขั
่
้ าวั
่ นที่กำหนดถือวาสละสิ
่
้ วมการแข
่
่ น
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 38/2561)
ขาพเจ
ด.ญ./ ด.ช. ...................................................................................................................ชั้น..........................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายรับสมัครเขาร
งขั
ว้
้ วมการสอบแข
่
่ นภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 เรียบรอยแล
้
อนุญาตใหสมั
ดเลือก
้ ครเขาสอบคั
้
ไมอนุ
ดเลือก เนื่องจาก .........................................................................................................
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาสอบคั
้
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.38/2018
July 16th, 2018
Subject: Invitation to the 13th Phet Yod Mongkut English Competition
Dear Parents,
Lertlah School would like to inform all parents of the 13th Phet Yod Mongkut English Competition at Rittiyawannalai
School. The school would like to invite students from Primary 2 to Middle School 3 to the preliminary English
Compettition at Lerlah School in order to search for our school representatives for the 13th Phet Yod Mongkut
English Competition. Following is the schedule for the preliminaries at Lertlah School which will be hold from July
31st to August 2nd, 2018. They are as follows;

Items

Date/Month/Year
July 17th -20th, 2018

Place

Enrollment (Send the application to students

-

homeroom’s teacher)
July 31st, 2018

Preliminaries for P2-P3 (EP&LIPS)

P3/1 and P3/2 EP classrooms

August 1st, 2018

Preliminaries for P4-P6 (EP&LIPS)

P5/1 and P6/1 EP classrooms

August 2nd, 2018

Preliminaries for M1 - M3

M3 classroom

Qualifications for enrollment
1. A student who is studying the grade levels mentioned above.
2. Once the student has qualified for participation, the school will help them prepare for the final round after
school. (Details of times and dates of tutoring will be sent home in the next newsletter.)
3. Any students who send their application after the last day of enrollment (July 20th, 2018), shall be considered
as giving away their right to participate in this activity.
With Best Regards,
Lertlah School
Please return to your homeroom teacher by Friday, July 20, 2018

Special Newsletter No.38/2018
July 16th, 2018
I, Parent of _____________________________________________________________Class P___________
Have received the letter entitled “Invitation to the 13th Phet Yod Mongkut English Competition” and,
I would like my child to participate in this competition.
I do not wish for my child to participate in this competition because ______________________________
Signed ___________________________ Parent

