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จดหมายพิเศษฉบับที่ 77/2561
5 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง กิจกรรมสอนเสริม
เรียน ผูป้ กครอง
โรงเรียนเลิศหลาจั
้ ดกิจกรรมสอนเสริมใหกั้ บนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ทั้งนี้เพื่อสงเสริ
่ มและสนับสนุนใหนั้ กเรียนมี
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการอยางเต็
่ มศักยภาพ ส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้
มีความรับผิดชอบในหนาที
สำหรับกิจกรรมสอนเสริมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กอนุบาล มีรายละเอียดดังนี้
้ ่ของตนเองและตรงตอเวลา
่
กิจกรรมสอนเสริมด้านวิชาการ
จัดสอนเสริมในวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ โดยจัดสอนเสริม
ให ้ แก ่ นั ก เรี ย นชั ้ น อนุ บ าล 3 และ K3 ในวั น จั น ทร ์ แ ละวั น อั ง คาร
เริม่ ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น.
เป็นตนไป
้ มีกำหนดการสอน คือ

• วันจันทร์
• วันอังคาร

สอนเสริมวิชาภาษาไทย
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมสอนเสริมด้านความสามารถพิเศษ
จัดสอนเสริมวิชานาฏศิลป์ โดยจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 - 3 และ ชั้น K2 - 3 และจัดสอนในวันพุธและวันศุกร์
เริม่ ตัง้ แต่วนั พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.00 น.
เป็นตนไป
้ มีกำหนดการสอน คือ

• วันพุธ สอนเสริมวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบาล 3 และ K3
• วันศุกร์ สอนเสริมวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ K2

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม
1. การเขาร
ๆ ทั้งสิ้น
้ วมกิ
่ จกรรมสอนเสริมไมมี่ คาใช
่ จ้ ายใด
่
2. นักเรียนสมัครเขาร
บกลับมาใหครู
้ วมกิ
่ จกรรมสอนเสริมโดยสงใบตอบรั
่
้ ประจำชั้นตามวันที่ระบุในจดหมาย
3. กิจกรรมสอนเสริมดานความสามารถพิ
เศษ “นาฏศิลป์” รับนักเรียนจำนวน 2 กลุม่ กลุมละ
15 คน หากมีนักเรียนสมัครมากกวาจำนวนที
่
้
่
่
กำหนดโรงเรียนจะพิจารณาจากใบตอบรับที่สงตามลำดั
บกอน-หลั
ง
่
่
ระเบียบปฏิบัติในการเขา้ รว่ มกิจกรรมสอนเสริม
เพือ่ ใหการจั
ยบรอยและเกิ
ดประสิทธิผลตอนั
บตั ติ าม
้ ดกิจกรรมสอนเสริมเป็นไปดวยความเรี
้
้
่ กเรียน ขอความรวมมื
่ อทานผู
่ ปกครองปฏิ
้
ระเบียบตอไปนี
้
่
ข้อ 1 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมให้ทันเวลา 07.30 น.
ขอ้ 2 ในกรณีนกั เรียนมาสายกวา่ เวลาทีก่ ำหนดเกิน 10 นาที จะไมอ่ นุญาตใหน้ กั เรียนเขา้ รว่ มกิจกรรมสอนเสริมในวันนัน้
ข้อ 3 ในกรณีทน่ี กั เรียนมาสายหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมติดต่อกัน 3 ครัง้ โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการเข้าร่วม
กิจกรรมสอนเสริมของนักเรียน
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 77/2561
ขาพเจ
(ด.ช./ด.ญ.).............................................................ชั้นอนุบาล............
้ า้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... ผูปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องกิจกรรมสอนเสริมเรียบรอยแล
ว้ มีความประสงคใ์ หนั้ กเรียนเขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรมสอนเสริม

กิจกรรมสอนเสริมดานวิ
้ ชาการ

กิจกรรมสอนเสริมดานความสามารถพิ
เศษ
้

ไมประสงค
์เขาร
่
้ วมกิ
่ จกรรม

ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter 77/2018
November 5, 2018
Subject: Morning Tutorial Classes for Kindergarten Level
Dear Parents,
Lertlah School would like to inform you that we will provide morning tutorial classes for our Kindergarten 2 and 3
students both EP and International Programs. This program will help support and enhance students to be knowledgeable
with academic and special abilities as well as build up students to develop learning habits, take responsibility for their own
duties, and be punctual. The following is the detailed schedule for morning tutorial classes.

Academic Tutorial Class
Teachers will have Thai Language and Mathematics
instruction for our K2 and K3 students both EP and International Programs. The instruction will be on every
Monday and Tuesday, starting on Monday, November 12
, 2018, from 07.30 – 08.00.

• Mondays
• Tuesdays

Special Ability Class
Teacher will provide Thai Dance instruction to our
Kindergarten 2 and 3 students both EP and International
Programs. The instruction will be taught every Wednesday
and Friday, starting on Wednesday, November 14 ,
2018, from 07.30 – 08.00.

• Wednesdays - Thai Dance
• Friday
- Thai Dance

- Thai Language
- Mathematics

Kindergarten 3
Kindergarten 2

Enrolment Information:
1. The morning tutorial classes are free of charge.
2. Students who would like to enroll in the program have to send the reply form slip back to your child’s homeroom
teacher.
3. For the Special Class of “Thai Dance”, we will accept 2 groups of students, 15 students per class. If there are
more students wishing to enroll in the program, we will select from the replys form slip sent to school on a first come first
serve basis.
Rules to Attend Morning Tutorial Classes:
In order to make the morning tutorial classes be well-organized with high efficiency towards students, Lertlah
School would like to ask for parents’ kind cooperation to follow the rules as shown below.
No.1 Parents have to drive your child to school to attend the programs on time by 07.30.
No.2 In case of being late 10 minutes for class, students will not be allowed to attend the class on that day.
No.3 In case of being late or not attending the classes 3 times continuously, the school will cancel students
from attending the programs.
With Best Regards,
Lertlah School
Please return the form below to your child’s homeroom teacher by November 7, 2018

Reply Form
(Special Newsletter 77/2018)
I, Parent of _______________________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter regarding “Morning Tutorial Classes for Kindergarten Level” and would like my child to attend the
following classes:
Academic Tutorial Class

Special Ability Class

Do not want to attend any classes.
Signed ______________________ Parent

