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จดหมายพิเศษฉบับที่ 39/2561
19 กรกฎาคม 2561
เรื่อง
เรียน

การแจกเครื่องแตงกายระดั
บชั้นประถมศึกษา
่
ผูปกครองระดั
บชั้นอนุบาล 3 และK.3 ทราบ
้

โรงเรียนเลิศหลาขอขอบคุ
ณทานผู
บชั้นอนุบาล 3 (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่ใหการตอบรั
บ
้
่ ปกครองระดั
้
้
เขาร
ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปดวยความเรี
ยบรอยจากความร
วมมื
้ วมกิ
่ จกรรม Pre-Orientation เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา
่
้
้
่ อ
อยางดี
กเรียนทุกคน
่ ยิ่งของทานผู
่ ปกครองและนั
้
ในการนี้โรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องแต่งกายของระดับชั้นประถมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทุกคน ได้ใส่เพื่อการแสดง
อีกทัง้ ยังเป็นการสรางแรงจู
งใจใฝ่เรียนรูให
ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา และในโอกาสตอไปโรงเรี
ยนยัง
้
้ กั้ บนักเรียนในการเตรียมตัวเขาสู
้ การเรี
่
่
มีโครงการเยีย่ มพีเ่ ยือนนองที
มพันธอ์ นั ดีระหวางพี
บอนุบาล 3
้ จ่ ะจัดขึน้ ตลอดปีการศึกษา เพือ่ สรางความสั
้
่ ๆ่ ระดับประถมศึกษา และนองๆระดั
้
ตลอดจนการเตรียมความพรอมด
วยชุ
้ านวิ
้ ชาการ ซึง่ การเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมกับพีๆ่ กำหนดใหนั้ กเรียนแตงกายด
่
้ ดนักเรียนระดับประถมศึกษา
มาโรงเรียน จึงขอความรวมมื
ดเก็บเครือ่ งแตงกายที
โ่ รงเรียนแจกใหโดยไม
คิ่ ดคาใช
จกรรม
่ อทานผู
่ ปกครองจั
้
่
้
่ จ้ ายชุ
่ ดนีเ้ พือ่ นำมาใชในการทำกิ
้
ของโรงเรียนตอไปค
ะ่
่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 39/2561)
ขาพเจ
ด.ญ./ ด.ช ............................................................................................................................ ชั้น .................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายการแจกเครื่องแตงกายระดั
บชั้นประถมศึกษา เรียบรอยแล
ว้ มีขอเสนอแนะดั
งตอไปนี
้....................................................
่
้
้
่
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.39/2018
July 19, 2018

Subject: Primary Uniform Distribution to K3 students
Dear Parents,

Lertlah School would like to thank all parents for your attendance and participation in the school activity,
Pre –Orientation K3 transition to P1 on Wednesday, June 20, 2018.
The school prepared and provided primary school uniforms for all K3 students to wear for the performances and
to also encourage them to realize that they will be in Primary soon. For the rest of this school year there is a project that K 3 and Primary students work and participate in activities together to build a good relationship among
them and help K3 students to prepare themselves academically. K3 will have to wear the primary school
uniforms when they participate in activities with our primary students. The school would like to give each student
a uniform, free of charge, to wear when participating in school activities.

With Best Regards,
Lertlah School

Please return the reply form to your child’s homeroom teacher by Monday, July 23rd, 2018

Reply Form
Special Newsletter No.39/2018
I, Parent of ____________________________________________________________Class ______________
Have received the letter entitled “Primary Uniform Distribution to K3 students” and have comments:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ___________________________ Parent

