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จดหมายพิเศษฉบับที่ 46/2561
8 สิงหาคม 2561
เรื่อง
เรียน

การยืนยันเพื่อศึกษาตอโรงเรี
ยนเลิศหลา้ ปีการศึกษา 2562
่
ผูปกครองระดั
บอนุบาล 3 และ K.3 ทราบ
้
โรงเรียนเลิศหล้าไดกำหนดระเบี
ยบปฏิบัติในการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ปกครองจะต้องแจ้งยืนยันการศึกษาต่อ
้
ของบุตรหลานและชำระคาธรรมเนี
ยมการเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรี
่
้ ยนสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาใน
ดานต
อาทิ การจัดหองเรี
้ างๆ
่
้ ยน การจำกัดจำนวนชั้นเรียน การจำกัดจำนวนนักเรียนตอห
่ อง
้ การสรรหาบุคลากรครูทั้งครูไทยและ
ครูชาวต่างประเทศ ตลอดจนการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2562 ตอไป
่
โรงเรียนจึงขอความรวมมื
กทาน
่ อมายังผูปกครองทุ
้
่ โปรดยืนยันการศึกษาตอ่ ณ โรงเรียนเลิศหลา้ ประจำปีการศึกษา 2562
ภายในวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561 และโปรดชำระคาธรรมเนี
ยมการเรียนเพือ่ ยืนยันการศึกษาตอที
่
่ ฝ่ า่ ยธุรการไดตั้ ง้ แตบั่ ดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากท่านผู้ปกครองไม่ตอบรับหรือชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อยืนยันความประสงค์ใน
การศึกษาตอตามวั
นที่กำหนด โรงเรียนถือวาท
ทธิ์ และโรงเรียนจะรับนักเรียนภายนอกที่สำรองที่เรียนไวแล
่
่ านสละสิ
่
้ วทั
้ นที ทั้งนี้เพื่อใหโอกาส
้
กับนักเรียนและผูปกครองที
ม
่
ค
ี
วามประสงค
จ
ะศึ
ก
ษาต
อในโรงเรี
ย
นเลิ
ศ
หล
าต
อไป
์
้
่
้ ่
อนึ่งโรงเรียนขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าการจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น จะพิจารณาจากการแจ้ง
ยืนยันจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรจากใบตอบรับฉบับนี้ พร้อมทั้งได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อยืนยันการศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบรอยแล
วเป็
บทราบดังนี้
้
้ นสำคัญ โดยขอชี้แจงรายละเอียดใหผู้ ปกครองรั
้
1. หากผู้ปกครองไม่แจ้งความประสงค์ในการให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านใบตอบรับในจดหมายฉบับนี้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ และ/หรือ
ไมแจ
าธรรมเนี
ยมการเรียนโรงเรียนถือวาท
ทธิ์ และไมประสงค
์ทจ่ี ะมอบตัวนักเรียน พรอมชำระค
์จะใหนั้ กเรียนศึกษา
่ งความประสงค
้
้
่
่ านสละสิ
่
่
ตอที
าศึ
่ ่โรงเรียนเลิศหลา้ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนใหมจากภายนอกเข
่
้ กษาตอให
่ เต็
้ มตามจำนวนที่กำหนดตอไป
่
2. ในกรณีที่ผูปกครองมี
การตัดสินใจใหมที่ ่จะศึกษาตอที
ยม
้
่ ่โรงเรียนเลิศหลา้ หลังจากสิ้นสุดกำหนดการมอบตัวและชำระคาธรรมเนี
่
การเรียนแลว้ ทานผู
องชำระค
าธรรมเนี
ยมการเรียนในอัตรานักเรียนใหม่
่ ปกครองจะต
้
้
่
3. ทานผู
่ชำระคาธรรมเนี
ยมการเรียนเรียบรอยแล
ว้ ตัดสินใจจะยายสถานศึ
กษาใหกั้ บบุตรหลาน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ใน
่ ปกครองที
้
่
้
้
การคืนคาธรรมเนี
ยมการเรียน
่
4. ทานผู
่ไมสะดวกในการมาชำระค
าธรรมเนี
ยมการเรียนไดภายในวั
นที่กำหนด (วันศุกรท์ ี่ 31 สิงหาคม 2561) โปรดแจง้
่ ปกครองที
้
่
่
้
ฝ่ายธุรการภายในวันศุกรท์ ี่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนัดหมายกำหนดการชำระคาธรรมเนี
ยมการเรียนตอไป
่
่
โรงเรียนขออภัยทานผู
วงหน
า้ หากระเบียบดังกลาวก
อท
ตามโรงเรียนมีความจำเป็น
่ ปกครองล
้
่
่ อให
่ เกิ
้ ดความไมสะดวกต
่
่ าน
่ อยางไรก็
่
จะตองดำเนิ
นการตามระเบียบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการบริ
หารจัดการสามารถดำเนินไปอยางเรี
้
้
่ ยบรอย
้ และเพือ่ ประโยชนส์ งู สุดแกผู่ ที้ เ่ กีย่ วของทุ
้ กฝ่าย
โรงเรียนขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมี
ขอสงสั
ยประการใด กรุณาติดตอสอบถามที
่ฝ่ายธุรการหมายเลขโทรศัพท์ 02-8099081-5 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหวางเวลา
08.00 - 16.00 น.
้
่
่
และวันเสาร์ ระหวางเวลา
08.30 - 15.30 น.
่
โรงเรียนขอขอบคุณในความรวมมื
กทานมาโดยตลอด
่ อดวยดี
้ ของผูปกครองทุ
้
่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
กรุณาสง่ ใบตอบรับที่คุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 46 / 2561
ขาพเจ
ด.ญ./ ด.ช. .....................................................................................................................................ชั้น................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บและทราบขอความของจดหมายเรื
่อง “การยืนยันเพื่อศึกษาตอในปี
การศึกษา 2562” แลว้ และมีความประสงคด์ ังนี้
้
่
ประสงค์ใหนั้ กเรียนศึกษาตอชั
่ ้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( English Program )
ประสงคใ์ หนั้ กเรียนศึกษาตอชั
่ ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( P.1) หลักสูตรนานาชาติ ( International Program )

ไมประสงค
ใ์ หนั้ กเรียนศึกษาตอที
กษาตอ่ ณ โรงเรียน ..................................................................
่
่ ่โรงเรียนเลิศหลา้ และตองการไปศึ
้
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.46/2018
August 8, 2018
Subject: Confirmation to study and pay fees for Academic Year 2019.
Dear Parents of K3 EP and LIPS students,
Lertlah School has set up the rules to study at our school for the Academic year 2019. The school would like to ask
for confirmation from parents regarding their intent for their child to study at our school and pay the fees for
the Academic year 2019. School management is planning ahead to organize classrooms. There will be a limited
number of students in each grade level. Management will recruit Thai teachers and International teachers in addition
to making learning and teaching resources available. The school is ready to support teaching and learning in
the academic year 2019
Lertlah School would like to ask for confirmation from parents regarding their intent for their child to enroll
for the upcoming school year by Friday, August 17th, 2018. Please pay the fees for the academic year 2019
at the main office by from now through until August 31st, 2018.
Lertlah School would like to inform you that priority for classroom arrangements will be considered based on
parents’ confirmation and full payment of all fees. Please read the following important details:
1. Failure to state your intention in the reply form or register and submit school fees by the mentioned date shall
constitute a waiver of the right to enroll your child in P1. The school will begin to accept new students to fill any
available places.
2. If you would like to enroll your child in P1 after the last day of registration and payment (after August 31, 2018)
parents must submit the updated fee as a new student.
3. The school reserves the right not to return the tuition fee in case the parents change their mind after the payment.
4. Parents who are unable to pay fees on the due date; Please inform the main office in advance before Friday,
August 31st, 2018, to arrange a payment schedule.
The school apologizes in advance if these measures cause any inconvenience. However, Lertlah School takes the
necessary measures to ensure our system is running smoothly for everyone. Thank you for your understanding and
continued cooperation. If you want to know more information or have any questions, please contact the main office
at 028099081-5. Monday - Friday: 8:00 AM - 4:00 PM, Saturday: 8:30 AM - 3:30 PM

With Best Regards,
Lertlah School

(Please return this reply form no later than Friday, August 17th, 2018)

Reply Form
Special Newsletter No.46/2018
I,parent/guardian of __________________________________________________________ , Class __________
have received the newsletter entitled “Confirmation to study and pay fees for Academic Year 2019” and
Have my child enrolled in P1 (English Program) at Lertlah School (Phetkasem Road):
Have my child enrolled in P1 (International Program) at Lertlah School (Phetkasem Road):
Not have my child enrolled in P1 at Lertlah School, But at (please specify school): _______________________
Signed ___________________________ Parent

