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จดหมายพิเศษฉบับที่ 92/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 และ K.1 ฉบับที่ 2/2561
เรียน ผู้ปกครองทราบ
สวัสดีคะท
่เคารพ ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เรายังคงดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอยางต
่ านผู
่ ปกครองที
้
่ อเนื
่ ่องเพื่อพัฒนานักเรียนใหมี้
ทักษะชีวิตที่ดีตามวัยตามนโยบายของโรงเรียนที่ว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับ
ความรวมมื
นอยางดี
อพัฒนานักเรียนรวมกั
นั้ กเรียนเป็นเด็กทีม่ ศี กั ยภาพ
่ อจากผูปกครองเป็
้
่ ในการดูแล ชวยเหลื
่
่ บคุณครูประจำชัน้ สงผลให
่
ตามวัย สำหรับสารจากหัวหนาฝ่
วมมื
งนี้คะ่
้ ายฉบับที่ 2 นี้ แมครู
่ นุชมีเรื่องแจงให
้ ทราบและขอความร
้
่ อจากผูปกครองดั
้
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณผูป
้ กครองในการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน
แมครู
กทานที
วมมื
ยบวินยั ของนักเรียนโดยเฉพาะการมาเรียนแตเช
่ นชุ ขอขอบคุณผูปกครองทุ
้
่ ใ่ หความร
้
่ อในการสรางระเบี
้
่ า้ จากสถิตใิ น
ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนบางคนมาโรงเรียนสายมากไม่ทันเรียนคาบแรก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เชน่ กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมเชิญเทียน กิจกรรมสงเสริ
้
่ มคุณธรรมจริยธรรมในระดับอนุบาล เป็นตน้
ในภาคเรียนที่ 2 นี้นักเรียนมาโรงเรียนเร็วขึ้น ทำใหนั้ กเรียนไดเข
้ าร
้ วมกิ
่ จกรรมตางๆ
่ มากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการสงเสริ
่ มให้
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหน
่ าที
้ แ่ ละสามารถอยูร่ วมกั
่ บผูอื้ น่ ไดอย
้ างมี
่ ความสุขคุณครูขอความรวมมื
่ อผูปกครอง
้
เตรียมความพรอมให
กั้ บบุตรหลานโดยการสงนั
ำเสมอดวยค
้
่ กเรียนมาโรงเรียนเพื่อเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมตางๆ
่ อยางสม่
่
้ ะ่
เรื่องที่ 2 การดูแลความพรอ้ มของนักเรียน
แมครู
แลนักเรียนใหมี้ ความพรอมในเรื
่องตาง
้
่ นุชขอความรวมมื
่ อผูปกครองในการดู
้
้
่ ๆ ดังตอไปนี
่
1. การดูแลนักเรียนใหพั้ กผอนอย
างเพี
กจนเกินไป เนื่องจากพบวานั
่
่ ยงพอในทุกๆ วัน ไมนอนดึ
่
่ กเรียนมีอาการงวงนอนและ
่
ออนเพลี
ย ทำใหขาดความพร
อมด
ยน
่
้
้ านการเรี
้
2.แนะนำให้นักเรียนเลือกดูและชมรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์และประเทืองปัญญาส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน โดยมี
คุณพอคุ
คำแนะนำอย
างใกล
ชิ้ ด
่ ณแมคอยให
่
้
่
3. อานหนั
งสือนิทานใหลู้ กๆ ฟัง หรือ ใหลู้ กอานนิ
์
่
่ ทานใหคุ้ ณพอ่ คุณแมฟั่ ง รวมพู
่ ดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ าน
่ เพือ่ สรางประสบการณ
้
ทางภาษาและสรางนิ
กั้ บลูกตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากตัวละครในเรือ่ งทีอ่ านให
ลู้ กไดนำมาเป็
นแบบอยาง
้ สยั รักการอานให
่
่
้
่
ที่ดีในการดำเนินชีวิต
4.ฝากใหผู้ ปกครองดู
แลสุขภาพนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล ทองเสี
้
้ ย อาเจียน เป็นตน้
รบกวนทานผู
กเรียนไปพบแพทยเ์ พือ่ ตรวจอาการ รับประทานยาและนอนพักรักษาอาการทีบ่ านให
หายดี
แลวค
ยน
่ ปกครองพานั
้
้
้
้ อยมาโรงเรี
่
เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่วนเรื่องเนื้อหาในบทเรียนผู้ปกครองไม่ต้องกังวล คุณครูประจำชั้นจะทบทวนบทเรียนให้น้อง
เมื่อมาโรงเรียนคะ่
แม่ครูนุชขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา
หากทานผู
ขอสงสั
ยหรือขอซั
่ ปกครองมี
้
้
้ กถามประการใด กรุณาติดตอแม
่ ครู
่ นชุ ได้ท่ี 0-28099081 ถึง 5 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตอ่
ผ่านทาง E-mail : aumpapat.nuch@gmail.com (แม่ครูนุช หัวหน้าฝ่าย) และสำเนาจดหมายมาที่ E-mail:seriparn@gmail.com
(ผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์) noiny2510@gmail.com (แม่ครูหน่อย : รองผู้อำนวยการ) และ puisai@hotmail.com
(แมครู
บปฐมวัย) ไดค้ ะ่
่ ปุ้ย :ผูช้ วยผู
่ อำนวยการระดั
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
(คุณครูอัมพาพัชร์ เขมกัญญภัสสร์)
หัวหน้าฝ่ายระดับระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1 และ K.1
ตัดส่วนนี้ส่งคืนที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 92/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................................................................ ชั้น .....................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.92/2018
December 26, 2018

Subject: Newsletter from the Nursery and Kindergarten 1 Supervisor 2/2018
Dear Nursery, K1 (EP and LIPS) Parents,

Greetings to all parents. I would like to thank all parents for your support, participation in our school activities and
also taking good care of your child and cooperation among parents, subject teachers and homeroom teachers.
I have a few items to inform you about as follows.
First, Thank you for your help in developing your child’s discipline. Thank you all parents for your cooperation
in developing your child to be disciplined. I have found that this semester, more students come to school on time than
last year. I would like to ask for your cooperation in dropping off your child on time. This is for them to be able to
participate in school activities which help shape them to have virtues and ethics, be responsible and be able to live
with others happily.
Second: Get your child ready.
I would like to ask for your cooperation in taking care of your child as follows:
1. Please make sure they get enough sleep. If they do not get enough sleep, they will be tired during the day
and will not be ready for classes.
2. Choose appropriate TV programs for your child to watch under your supervision.
3. Read books for your child or let them read for you, then share what they or you read.
4. If your child is sick, please take them to see the doctor and please allow them to rest at home until they
are feeling better so as to not spread germs at school. Teachers will help at school with any missing classes.
Thank you for your cooperation in our school activities as always. If you have any questions or concerns please feel
free to write to me e-mail; aumpapat.nuch@gmail.com and also copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com,
the associate director, Maekroo Noi; noiny2510@gmail.com and assistant director of Early Childhood Education,
Kroo Pui puisai@hotmail.comor call 02-809-9081 to 5

With Best Regards,
Mrs. Aumpapat Khemmakanyapass (Maekroo Nuch)
The Nursery and Kindergarten 1 Supervisor
Lertlah School

Please return the form below to your child’s homeroom teacher no later than December 28th, 2018

Reply Form
Special Newsletter No. 92/2018
I, Parent of _________________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from the Nursery and Kindergarten Supervisor 2/2018” and have the following
comments: __________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

