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จดหมายพิเศษฉบับที่ 78/2561
5 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง การเรียนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิ
้ ชาการ
เรียน ผูปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหล้ามีนโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถดานวิ
ยนที่ 1 เป็นตนมา
้ ชาการ ดังนัน้ เพือ่ ใหบรรลุ
้ ตามนโยบายจึงจัดใหมี้ “โครงการสอนเสริมเพิม่ ปัญญา” ตัง้ แตภาคเรี
่
้
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคำนวณ
การแก้โจทย์ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ วันพุธ
และเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 07.20 - 08.10 น. โรงเรียนจึงขอความร่วมมือ
มายังผูปกครองในการสนั
บสนุนใหนั้ กเรียนเขาร
ซึง่ นักเรียนทีเ่ ขาร
องปฏิ
บตั ติ ามเงือ่ นไขของโรงเรียนดังนี้
้
้ วมโครงการ
่
้ วมโครงการจะต
่
้
1. มาเขาเรี
้ ยนใหทั้ นเวลาที่โรงเรียนกำหนด หากนักเรียนมาเรียนหลังเวลา 07.30 น. จะไมได
่ รั้ บอนุญาตใหเข
้ าห
้ องเรี
้ ยน
2. ตองมาเรี
ยนอยางต
ดใหผู้ ปกครองติ
ดตอมายั
งธุรการหรือแจงครู
้
่ อเนื
่ ่อง หากมีความจำเป็นที่จะตองลาหยุ
้
้
่
้ ประจำชั้น
3. หากนักเรียนไมมาเข
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเขาร
่ าเรี
้ ยนติดตอกั
่ นเป็นเวลา 3 วันและไมแจ
่ งให
้ ทราบ
้
้ วม
่
โครงการของนักเรียน
จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น กำหนดไว้เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
โรงเรียนหวังเป็นอยา่ งยิ่งในการใหความร
ว่ มมือของผูปกครองและขอขอบคุ
ณมา ณ โอกาสนี้
้
้
(การเขาร
เ่ สียคาใช
้งสิ้น)
้ ว่ มโครงการผูปกครองไม
้
่ จ้ ายใดๆทั
่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 78/2561
ขาพเจ
ด.ช./ ด.ญ ................................................................................................................ ชั้น ..................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องการเขาร
มเพิ่มปัญญาเรียบรอยแล
ว้
้ วมโครงการสอนเสริ
่
้
มีความประสงค์ใหนั้ กเรียนเขาร
บผิดชอบการมาสงนั
้ วมโครงการและจะรั
่
่ กเรียนดวยตนเอง
้
ไมประสงค
ใ์ หนั้ กเรียนเขาร
เนื่องจาก ........................................................................................................
่
้ วมโครงการ
่
มีขอเสนอแนะดั
งนี้ ....................................................................................................................................................
้
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter 78/2018
November 5, 2018
Subject: “Excellence in Academics” Program
Dear Parents,
One of Lertlah School’s policies is to provide the best education for our students by focusing and enhancing their academic
abilities. Therefore, Lertlah School offers the “Excellence in Academics” program for our students. This program will take
place on Mondays to Wednesdays at 07:20 – 08:10 am, starting from Monday, November 12, 2018 onwards. Lertlah School
would like to ask for your kind cooperation and support for our students to attend this valuable program. All students are
entitled to participate by following the rules as follows:
1. Students must be on time.
2. Students must attend all classes and must notify the school office if they are to miss classes for any reason.
3. Lertlah School reserves the rights to discontinue the program for students who fail to notify the school office
after three consecutive absences.
Thank you for your attention.
(Excellence in Academics is offered at no additional tuition fee.)

With Best Regards,
Lertlah School

Please return the form below to your child’s homeroom teacher by November 7, 2018

Reply Form
(Special Newsletter 78/2018)
I, Parent of ________________________________________________________________________ Class __________
Have received the letter entitled “Excellence in Academics” Program and,

I would like my child to attend this program and will arrange his/her transportation to school.
I do not wish for my child to attend this program because __________________________________________
Comments: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

