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จดหมายพิเศษฉบับที่ 8/2562
17 พฤษภาคม 2562
เรื่อง รับสมัครเขาร
งขั
้ วมการแข
่
่ นกิจกรรม Spelling Bee
เรียน ผูปกครองทราบ
้
ดวยกลุ
มสาระภาษาต
างประเทศได
จั้ ดกิจกรรมการแขงขั
้
่
่
่ น Spelling Bee ขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสใหนั้ กเรียนไดแสดงความสามารถ
้
ในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. รับสมัครนักเรียนเขาร
งขั
บภายในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 หากนักเรียนไม่
้ วมการแข
่
่ น โดยนักเรียนสงใบตอบรั
่
สงใบตอบรั
บตามที่กำหนดถือวานั
่
่ กเรียนสละสิทธิ์ในการแขงขั
่ น
2. แจกสมุดคำศัพท์คนละ 1 ชุด ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อใหนั้ กเรียนฝึกทองคำศั
พท์ เตรียมความพรอม
่
้
สำหรับการแขงขั
่ น
3. เริ่มการแขงขั
่ นรอบแรกระดับชั้น ป.1 - M.3 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือดวยดี
้ มาโดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ตัดสว่ นนี้สง่ คืนครูประจำชั้นภายในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 8/2562

ขาพเจ
าผู
(ด.ช. / ด.ญ.) ......................................................................................... นักเรียนชั้น ............................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายรับสมัครเขาร
งขั
ว้ มีความประสงคด์ ังนี้
้ วมการแข
่
่ นในกิจกรรม Spelling Bee เรียบรอยแล
้
ประสงค์สมัครเขาร
งขั
้ วมการแข
่
่ นในกิจกรรม Spelling Bee

ไมประสงค
งขั
์สมัครเขาร
่
้ วมการแข
่
่ นในกิจกรรม Spelling Bee
เนื่องจาก..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.8/2019
May 17,2019

Subject: Spelling Bee Competition
Dear Parents,

The Foreign Language Department has organized a Spelling Bee Competition for P1-M3 students both EP and
LIPS, so our students can have a chance to show their talents in English spelling. The details are as follows.

1. Students who are interested in this competition please send the reply form back to school by Wednesday, May
22, 2019. Students who send the reply form later than the aforementioned date will not be able to take part in the
competition.

2. Students who participate in the Spelling Bee Competition will receive a vocabulary booklet on May 24,
2019 to study at home and prepare for the competition.

3. The qualifying round for P1- M3 will be from Monday, June 24 – Friday, June 28, 2019

Thank you for your kind attention and cooperation.
With Best Regards,
Lertlah School

(Please send the reply form back by Wednesday, May 22, 2019)

Reply Form
Special Newsletter No.8/2019
I, Parent of _____________________________________________________________ Class ____________
Have received the newsletter in regards to the Spelling Bee Competition and will:

allow my child to participate in the Spelling Bee Competition
not allow my child to participate in the Spelling Bee Competition because ________________________
Signed ___________________________ Parent

