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จดหมายพิเศษฉบับที่ 104/2561
3 มกราคม 2562
เรื่อง เรียนเชิญผูปกครองเข
าร
้
้ วมกิ
่ จกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assemblies and Open Houses) ครั้งที่ 2/2561 และ
กิจกรรมเพื่อนคูคิ่ ดมิตรเพื่อลูก
เรียน ทานผู
กเรียน
่ ปกครองนั
้
โรงเรียนเลิศหลา้ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assemblies and Open Houses) ครั้งที่ 2/2561 ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ไดเข
านวิ
และชมความสามารถ
้ าชมผลงานด
้
้ ชาการของนักเรียน เยีย่ มชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูชาวตางประเทศ
่
ด้านการแสดงของนักเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ ผานการร
องเพลง
การเตนประกอบเพลง
การแสดงละคร เป็นตน้ และในโอกาสนีโ้ รงเรียนไดจั้ ดกิจกรรมเพือ่ น
่
้
้
คูคิ่ ดมิตรเพื่อลูกขึ้น เพื่อใหผู้ ปกครอง
คุณครูประจำชั้นไดพู้ ดคุยและสรางความเข
าใจในการดู
แลบุตรหลานของผูปกครองให
เป็
้
้
้
้
้ น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข โรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน
(Assemblies and Open Houses) และกิจกรรมเพื่อนคูคิ่ ดมิตรเพื่อลูก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ระหวางเวลา
่
08.00 - 12.30 น. ดังตารางการเขาร
วมกิ
จ
กรรม
ดั
ง
นี
้
้ ่
วัน เดือน ปี

หลักสูตร

ระดับชั้น

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

อ.1/2, อ.2/2, อ.3/2, ป.1/1,ป.2/1, ป.3/1, ป.4, ป.5

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

ตอ., อ.1/1, อ.2/1, อ.3/1, ป.1/2, ป.2/2, ป.3/2, ป.6

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

หลักสูตรนานาชาติ (LIPS)

K1 - K3, P1 - P6, M1 - M3

พรอมกั
งเขปมาพรอมกั
้ นนี้ไดแนบกำหนดการโดยสั
้
้ บจดหมายฉบับนี้แลว้ โรงเรียนหวังเป็นอยางยิ
่ ่งวา่ กิจกรรมเยี่ยมชม
การเรียนการสอน (Assemblies and Open Houses) และ กิจกรรมเพื่อนคูคิ่ ดมิตรเพื่อลูก จะอำนวยประโยชนต์ อผู
่ ปกครองตาม
้
สมควรในการประสานความรวมมื
ยนในการพัฒนานักเรียนใหเป็
่ อกันระหวางบ
่ านและโรงเรี
้
้ นคนดี คนเกง่ และมีความสุข สามารถ
ดำรงชีวิตอยูในครอบครั
ว สังคม ไดเต็
่
้ มศักยภาพ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
วมมื
้
่ ใ่ หความร
้
่ อในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
ดวยดี
้ เสมอมา
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดสว่ นนี้สง่ คืนครูประจำชั้น ภายในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 104/2561
ขาพเจ
ด.ช./ ด.ญ................................................................................................ นักเรียนชั้น.............................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายแจงเรื
าร
้ ่อง ขอเชิญผูปกครองเข
้
้ วมกิ
่ จกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assemblies and Open Houses) และ
ยินดีใหการสนั
บสนุนและเขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรม ในวันที่...................มกราคม 2562 จำนวน....................................ทาน
่
ไมสามารถเข
าร
่
้ วมกิ
่ จกรรมได้ เนื่องจาก.....................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้

(กรุณากรอกขอ้ มูลใหค้ รบถว้ นและอา่ นงา่ ยขอบคุณคะ่ )
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Special Newsletter No.104/2018
January 3, 2019
Subject: Assemblies and Open Houses Semester 2/2018 and Parents’ and Teachers’ Meeting for Students
Dear Parents,
Lertlah School aims to develop a relationship and communicate with parents about the students’ academic and personal
development while at school. Through this communication, parents and the school can work together to encourage and
support our students to their fullest potential. One of the many academic activities organized by Lertlah School is our
semiannual Assemblies and Open Houses by the students and teachers – the activities include student performances and
“open houses” where parents can observe their child’s classroom instruction and activities held by their respective
international teachers.
In addition to the Assemblies and Open Houses, parents of students in the English and International Programs are invited
to attend class observations and “Parents’ and Teachers’ Meeting” to meet with your child’s current teachers, which will be
held on January 23-25, 2019 from 8.00 – 12.30.
Please find below the dates for the aforementioned activities:
Date

Program

Class Levels

Wednesday, January 23, 2019

English Program

K1/2, K2/2, K3/2, P1/1, P2/1, P3/1, P4, P5

Thursday, January 24, 2019

English Program

Nursery, K1/1, K2/1, K3/1, P1/2, P2/2, P3/2, P6

Friday, January 25, 2019

International Program

K1 - K3, P1 - P6, M1 - M3

Your timely attendance for “Assemblies and Open Houses” and “Parents and Teachers Meeting for Students” is crucial
towards your child’s academic and personal development as you will be able to directly communicate with your child’s
current teachers.
Thank you for your attention and cooperation in attending the school activities. Please do not hesitate to contact the school
directly should you have any questions or comments.
Remark: The detailed schedule for the activities is also attached to this letter.
With Best Regards,
Lertlah School
Please return the form below to your child’s homeroom teacher by January 9, 2019
Reply Form
Special Newsletter No.104/2018
I, ________________________ Parent of _________________________________________________ Class ___________
Have received the letter “Assemblies and Open Houses” and “Parents and Teachers Meeting for Students”
and would like to:
Attend the activities on (please specify date) January_____ , 2019. Number of attendees:_____ person(s)
Not attend the activities because _________________________________________________________
Signed _______________________ Parent
(Please ensure that you complete the form in clear print.)

กำหนดการ
กิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assemblies and Open Houses) และ กิจกรรมเพื่อนคู่คิดมิตรเพื่อลูก
ระหวา่ งวันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ.2562
ณ หอ้ งประชุมชั้น 6
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.40 น.
08.40 - 08.45 น.
08.45 - 08.55 น.
08.55 - 09.40 น.
09.40 - 10.10 น.
10.10 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.
10.40 - 12.30 น.
12.30 น.

ผูปกครองลงทะเบี
ยนเขาร
ชัน้ G
้
้ วมกิ
่ จกรรม ณ หองโถง
้
พิธกี รชีแ้ จงกำหนดการกิจกรรมเยีย่ มชมการเรียนการสอน Assemblies and Open Houses) และ
กิจกรรมเพือ่ นคูคิ่ ดมิตรเพือ่ ลูก
พิธถี วายความเคารพ”สมเด็จพระเจาอยู
้ หั่ วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” รัชกาลที่ 10
การแสดงชุดพิเศษ
การเยีย่ มชมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
กิจกรรมเพือ่ นคูคิ่ ดมิตรเพือ่ ลูก
ผูปกครองนั
กเรียนกลับขึน้ มาพรอมกั
มชัน้ 6
้
้ นทีห่ องประชุ
้
ประธานกลาวต
แ้ จงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
่ อนรั
้ บผูปกครองและชี
้
การแสดงของนักเรียน
เสร็จสิน้ กิจกรรม
๏ ผูปกครองทำแบบประเมิ
นการเขาร
น
้
้ วมกิ
่ จกรรมและสงแบบประเมิ
่
............................

The schedule for “Assemblies and Open Houses” and “Parents and Teachers Meeting for Students”
January 23-25, 2019
6th floor Conference Room, Lertlah School
8:00 – 8:30

Registration at the Ground Floor/ Refreshments

8:30 – 8:40

MCs explain the day’s agenda

8:40 – 8:45

Pay respect to King Rama 10

8:45 – 8:55

Special performance

8:55 – 9:40

Classroom visits

9:40 – 10:10

Parents’ and Teachers’ Meeting

10:10 – 10:20

All parents come back to the 6th floor Conference Room

10:20 – 10:40

Welcoming Speech by Chairperson: school policies

10:40 – 12:20

Students’ performances

12:30

End of Activities
• Evaluation Form

