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จดหมายพิเศษฉบับที่ 97/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่าย
เรียน ผู้ปกครองระดับชั้น M.1 - M.3 ทราบ
สวัสดีคะ่ ดิฉันนางสาวศิวนันท์ ชินวงษา ตำแหนงหั
่ วหนาฝ่
้ ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีหนาที
้ ่กำกับ ดูแลนักเรียน
ด้านวิชาการและงานปกครอง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผน
ใหความช
วยเหลื
อและพัฒนานักเรียนใหบรรลุ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กลาวคื
้
่
้
่ อ “เป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข” คะ่
ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งในดานวิ
้ ชาการและกิจกรรม
เสริมทักษะตางๆ
านการเรี
ยนรูและมี
ประสบการณอ์ ยางรอบด
านค
่ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ชวยฝึ
่ กใหนั้ กเรียนมีความพรอมในด
้
้
้
่
้ ะ่ สารจาก
หัวหนาฝ่
ปกครองดั
งนี้คะ่
้ ายฉบับนี้แมครู
่ แอมมีเรื่องราวตางๆ
่ ที่จะขอความรวมมื
่ อจากคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
เรื่องแรก : แนวทางการเตรียมความพรอ้ มในการศึกษาตอ่ เนื่องดวยนั
้ กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความสนใจที่จะ
ศึกษาตอในโรงเรี
ยนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงอืน่ ๆ โรงเรียนจึงมีแนวทางในการเตรียมความพรอม
่
้
สำหรับการศึกษาตอระดั
บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหแก
งกฤษโดยคุณครู
่
้ นั่ กเรียนระดับชั้น M.1 - M.3 โดยการฝึกทักษะดานภาษาอั
้
ชาวต่างประเทศทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing Test)
จำนวน 2 คาบตอสั
งกฤษ (TOEFL-ITP) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึง
่ ปดาหแ์ ละนำนักเรียนไปทดสอบความรูด้ านภาษาอั
้
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอระดั
บชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนเชิญผูปกครองและนั
กเรียนเขาร
่
้
้ วมกิ
่ จกรรม MUIDS
Open House 2018 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนดวยค
้ ะ่
นอกจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม “การเรียนเสริมช่วงปิดภาคเรียน” สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่สนใจเข้าร่วมกิจรรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยมีคณ
ุ ครูผเชี
ู้ ย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผูจั้ ดการเรียนการสอน เป็นการเตรียมความพรอม
้
ใหแก
บชั้นที่สูงขึ้นตอไปค
ะ่
้ นั่ กเรียนในการศึกษาตอในระดั
่
่
ในชวงเวลาต
อจากนี
้ แมครู
วยดู
บผิดชอบ
่
่
่ แอมจึงขอความรวมมื
่ อจากทานผู
่ ปกครองช
้
่ แลลูกๆ ในเรือ่ งความเอาใจใสและความรั
่
ในด้านการเรียนให้มากขึ้น จัดเวลาให้ทบทวนบทเรียน ฝึกทำแบบทดสอบแนวคิดวิเคราะห์ และอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ
เพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็
้ มตามศักยภาพอยางต
่ อเนื
่ ่องคะ่
เรือ่ งทีส่ อง : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหสถาบั
น
้
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียนโดยจะจัดสอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 แลวนั
้ น้
เพื่อใหนั้ กเรียนมีความพรอมสู
้ งสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและการศึกษาตอ่ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
โรงเรียนจึงจัดใหมี้ การติวเขมตั
ยนที่ 1 ตอเนื
้ ง้ แตภาคเรี
่
่ อ่ งมาถึงภาคเรียนที่ 2 ใหกั้ บนักเรียนทุกวันจันทร-์ วันพุธ เวลา 07.20 - 08.20 น.
และเวลา 08.30-08.40 น. รวมทั้งการเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ (O-NET) ในคาบแนะแนว สัปดาหล์ ะ 1 ชั่วโมงดวย
้ ซึ่งการติวเขม้
ดานวิ
ๆ ทัง้ สิน้ จึงขอความรวมมื
งเสริ
้ ชาการดังกลาวนี
่ โ้ รงเรียนไมคิ่ ดคาใช
่ จ้ ายใด
่
่ อทานผู
่ ปกครองส
้
่ มสนับสนุนใหนั้ กเรียนเห็นความสำคัญ
มาสงนั
ำเสมอคะ่ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึง่ ตองเข
่ กเรียนใหทั้ นเวลาและเขาเรี
้ ยนอยางสม่
่
้ าร
้ วมการทดสอบ
่
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีนี้ ขอความรวมมื
่ อใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมทุกคนคะ่

หมายเหตุ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบที่มีความสำคัญ โดยนอกจากจะเป็น
การประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นแล้ว นักเรียนยัง
สามารถนำผลการทดสอบไปเป็นสวนหนึ
่งในการศึกษาตอและการเลื
อกแผนการเรียนสำหรับนักเรียนตอไปในอนาคตด
วยค
่
่
่
้ ะ่
เรือ่ งทีส่ าม : การมีสวนร
แลดานการเรี
ยนของนักเรียน การจัดการศึกษาในปัจจุบนั ตองอาศั
ยความรวมมื
่ วมในการดู
่
้
้
่ อ
อย่างเข้มแข็งระหว่างครอบครัว และโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนับว่ามี
ความสำคัญอยางมาก
ทัง้ นีท้ านผู
สวนร
ฒนาศักยภาพของนักเรียนไดทั้ ง้ ดานความรู
กรรม
่
่ ปกครองสามารถมี
้
่ วมในการพั
่
้
้ และดานพฤติ
้
โดยการพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้จากโรงเรียน กระตุ้นเตือนให้ลูกทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ให้คำแนะนำและ
ชวยเหลื
อเมื่อลูกตองการ
รวมถึงการรวมมื
่
้
่ อกับโรงเรียนในการปรับพฤติกรรมที่ไมพึ่ งประสงค์ของลูกคะ่
หากทานผู
ขอสงสั
ยหรือขอซั
่ ปกครองมี
้
้
้ กถามประการใด กรุณาติดตอแม
่ ครู
่ แอมที่ 0-28099081 ถึง 5 ในวันและเวลาราชการ
หรือติดตอผ
E-mail : siwanan.amm@gmail.com และสำเนาจดหมายมาที่ E-mail : seriparn@gmail.com (ผูอำนวยการ
่ านทาง
่
้
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์) ตลอดจนนัดหมายเวลาที่เหมาะสมเขามาพู
ดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนไดค้ ะ่
้
สุดท้ายนี้แม่ครูแอมขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้า
เรียนในโรงเรียนเลิศหลาแห
อเด็ก ๆ ทุกคนใหเป็
้ งนี
่ ้ ซึ่งแมครู
่ ทุกคนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนดี คนเกง่ และมีความสุขคะ่

ดวยรั
้ กและผูกพัน
นางสาวศิวนันท์ ชินวงษา (แมค่ รูแอม)
หัวหน้าฝ่ายระดับชั้น M.1-M.3

ตัดส่วนนี้ส่งคืนที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 97/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ...................................................................................................... ชั้น .....................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.97/2018
December 26, 2018

Subject: Newsletter from Supervisor
Dear M1-M3 LIPS Parents,
I am Siwanan Chinwongsa or Maekroo Amm. I work as the M1-3 supervisor. My responsibility is taking care of
students both in academic subjects and behavior, and also liaising between the homeroom teachers, teachers
and parents in order to encourage our students to be morally-sound, competent and happy. I have a few items to
inform you as follows:
First: Educational Guidance, Lertlah School has prepared our students to be ready to further their education
at a higher level at MUIDS or other famous schools. Our International teachers are working with them on TOEFL
and Essay Writing twice a week. The school also takes students to take TOEFL-ITP at Mahidol University. Moreover, we invited our students and parents to MUIDS Open House 2018 for them to prepare themselves to be able
to pass the examinations to MUIDS.
In October, the school arranged a course taught by a specialist from Mahidol University for our Middle School
1-3 students to participate in to develop their math and English skills during the October break.
I would like to ask for your cooperation to encourage your child to review the lessons regularly for them to develop
themselves to their highest potential.
Second: Ordinary National Educational Test (O-NET), our M3 students will take an O-NET on February 2-3,
2019. The O-NET is important for M3 students so the school has provided O-NET tutorial classes for our M3
student since semester 1, Monday to Wednesday at 7:20-8:20 or 8:30-8:40, free of charge. The result of this test
reveals the knowledge and thinking ability of Grade 9 students and it will be used when they apply to other
schools. We would like to ask for your cooperation in dropping off your child on time so they are able to participate
in these classes.

Third: Students’ academic development. It is crucial for home and school to work together to develop our
students academically and behavior-wise. At home, please spend quality time with your children; talking about
their days at school, giving them advice or offering them help and also cooperate with the school to help adjust
your children’s behavior.
If you have any questions or concerns please feel free to write me an e-mail; siwanan.amm@gmail.com and
also copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com
Thank you to all the parents for trusting in our school. All teachers are here to take care of the students and help
them to be good, smart and happy.

With Best Regards,
Ms. Siwanan Chinwongsa or Maekroo Amm
M1 - 3 LIPS Supervisor

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

Reply Form
Special Newsletter No. 97/2018
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from Supervisor 2/2018” and have the following
comments: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Signed ______________________________ Parent

