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จดหมายพิเศษฉบับที่ 40/2561
19 กรกฎาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอขอบคุณผูปกครองที
่เขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรม Pre-orientation
ผูปกครองระดั
บชั้นอนุบาล 2-3 , K.2-K.3 ทุกทาน
้
่

โรงเรียนเลิศหลาได
้ จั้ ดกิจกรรม Pre-orientation (แนะแนวศึกษาตอชั
่ น้ ประถมศึกษาปีท่ี 1) สำหรับนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลศึกษา
ปีที่ 2-3 และระดับชั้น K.2-3 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับ
บุตรหลานในการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง
นับเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน คุณครูและผู้ปกครอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ
และนาเสี
ปกครองที
ไ่ มสามารถจั
ดเวลาเขาร
่ ยดายในสวนของผู
่
้
่
้ วมกิ
่ จกรรมในวันดังกลาว
่ โรงเรียนหวังเป็นอยางยิ
่ ง่ ทีจ่ ะไดมี้ โอกาสตอนรั
้ บ
ทานผู
าร
่ ปกครองเข
้
้ วมกิ
่ จกรรมในโอกาสตอไป
่ อาทิ กิจกรรมเยีย่ มชมการเรียนการสอนในหองเรี
้ ยน “ Open House 2018” ทีจ่ ะจัดขึน้ ใน
เดือนสิงหาคม 2561 นี้ หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถนัดหมายฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาเพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือและการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคล ทั้งนี้เพื่อประโยชนข์ องนักเรียนเป็นสำคัญ
อนึ่งกิจกรรมการเตรียมความพรอมให
กั้ บนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติสำหรับ
้
การศึกษาตอระดั
บตอไป
่ บประถมศึกษายังมีอยางต
่ อเนื
่ ่องตลอดปีการศึกษาฝ่ายวิชาการจะเรียนใหผู้ ปกครองทราบในลำดั
้
่
ผูบริ
จ่ ดั เวลาเขาร
วมกั
้ หารและคณะครูขอขอบคุณทานผู
่ ปกครองที
้
้ วมกิ
่ จกรรมกับทางโรงเรียน เมือ่ คุณครูและผูปกครองร
้
่ นจับมือลูกๆ
กันคนละขางด
กและความเขาใจอั
ุ ภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคม ดำเนินชีวติ อยาง
้ วยความรั
้
้ นจะชวยให
่ บุ้ ตรหลานของเราเติบโตอยางมี
่ คณ
่
มีความสุข สำหรับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้ปกครองโรงเรียนจะนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
เพื่อใหลู้ กๆ เลิศหลาเติ
้ บโตเป็นคนดี คนเกง่ และดำเนินชีวิตอยางมี
่ ความสุข
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ตัดสว่ นนี้สง่ คืนครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 40/2561)
ขาพเจ
ด.ญ./ ด.ช ............................................................................................................................ ชั้น .................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายขอบคุณการเขาร
ว้ มีขอเสนอแนะดั
งตอไปนี
้....................................................
้ วมกิ
่ จกรรม Pre-orientation เรียบรอยแล
้
้
่
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.40/2018
July 19, 2018

Subject: Thank you for your attending Pre-Orientation
Dear Parents,

Lertlah School arranged the Pre-Orientation, K3 transition to P1 on Wednesday, July 20, 2018. In this activity
parents of K2-3 were invited to participate in and receive the information to help prepare their children to study
in P1. Most of the parents attended and participated in the activity which showed a good relationship between
home, school, parents and teachers. For parents who could not attend this activity we hope you are able to
attend the upcoming activity, Open House 2018 which will take place in August 2018. If you would like to have
more information about curriculum, number of classes, teaching management, or how the school supports your
child, please contact the main office to arrange a meeting.
During the school year, the school will provide activities which will help support all K3 students with their
transition to P1. The school will inform you of the activities.
Directors and teachers would like to thank all parents who attended this activity. When parents and teachers
work together with love and understanding it will help our students to grow up as quality citizens of the country
and live their lives happily. Thank you for your attendance and feedback. The school will try our best to make it
even better for our students so they can be morally-sound, competent and happy students.

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.40/2018
I, Parent of ____________________________________________________________Class ______________
Have received the letter entitled “Thank you for your attending Pre-Orientation” and have comments:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ___________________________ Parent

