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Lertlah School
Phetkasem

จดหมายพิเศษฉบับที่ 22/2562
17 มิถุนายน 2562
เรื่อง

การเขา้ รว่ มโครงการเสริมศักยภาพผูเ้ รียน

เรียน ผู้ปกครองทราบ
โรงเรียนเลิศหล้ามีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขทั้งนี้
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จะต้องคำนึงถึงความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการตามหลักการดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงจัดให้มี “โครงการเสริมศักยภาพผู้เรียน” ขึ้น โดยให้
นักเรียนไดเลื
้ อกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้

กิจกรรมสงเสริ
่ มศักยภาพผูเรี
้ ยน (เรียนทุกวันพฤหัสบดี)
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ

ระดับชั้น

1. ทัศนศิลป์ (งานศิลปะ)
2. ดนตรีสากล (วงสตริง)

ป. 4 - M.3
ป. 4 - M.3

3. วงดุริยางค์ (เมโลเดียน)
4. นาฏศิลป์

ป. 1 - 3
ป. 1 - 3

5. คอมพิวเตอร์

ป.4 - M3 (รับจำนวน 30 คน)

6. กีฬาฟุตซอล

ป. 1 - 3

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผูเรี
้ ยน (เรียนทุกวันศุกร)์
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
1. ทัศนศิลป์ (งานศิลปะ)
2. ดนตรีสากล
3. ดนตรีสากล (เมโลเดียน, กลองใหญ,่ กลองสแนร์)
4. นาฏศิลป์
5. คอมพิวเตอร์
6. กีฬาฟุตซอล

ระดับชั้น
ป. 1 - 3
ป.1 - 3 (รับจำนวน 20 คน)
ป. 4 - 6
ป. 4 - 6
ป.1 - 3 (รับจำนวน 30 คน)
ป. 4 - 6

*** เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแตเ่ วลา 07.20 - 08.10 น. ****
(การเขา้ รว่ มโครงการเสริมศักยภาพผูเ้ รียนนี้ ไมม
่ ีคา่ ใชจ้ า่ ยเพิ่มเติมแตอ่ ยา่ งใด)

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน นักเรียนจำเป็นตองปฏิ
บัติตามขอกำหนดของโครงการอย
างเคร
งครั
้
้
่
่ ด
ข้อกำหนดของโครงการ
1.นักเรียนจะตองเข
้ าเรี
้ ยนใหทั้ นเวลาตามตางรางเรียนทีก่ ำหนด (ทุกวันพฤหัสบดี และหรือ วันศุกร์ ตัง้ แตเวลา
่ 07.20 - 08.10 น.)
หากนักเรียนมาเรียนหลังเวลา 7.30 น. จะไมได
่ รั้ บอนุญาตใหเข
้ าเรี
้ ยน
2.นักเรียนตองมาเรี
ยนอยางสม่
ำเสมอ หากมีความจำเป็นตองหยุ
ดเรียน ขอความรวมมื
ดตอมายั
งฝ่ายธุรการ
้
่
้
่ อผูปกครองติ
้
่
3.หากนักเรียนไม่มาเขาเรี
้ ยนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ครั้ง โดยไม่แจงให
้ ้ทราบ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเขาร
กเรียน
้ วมโครงการของนั
่
โรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
วมมื
้
่ ่ใหความร
้
่ อและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี
้ เสมอมา
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า

นักเรียนต้องส่งใบตอบรับที่ครูประจำชั้นภายในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 มิฉะนั้น จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 22/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ......................................................................... ชั้น ....................................
้
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมาย “โครงการเสริมศักยภาพผูเรี
ว้ มีความประสงค์ดังนี้
้ ยน” เรียบรอยแล
้
ไมประสงค
เนื่องจาก ....................................................................................................................
์เขาร
่
้ วมโครงการ
่
ประสงคเ์ ขาร
มศักยภาพผูเรี
้ วมโครงการเสริ
่
้ ยน (สามารถเลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันก็ได้)
1. กิจกรรม ............................................................. ระดับชั้น...................... เรียนทุกวันพฤหัสบดี
2. กิจกรรม ............................................................. ระดับชั้น...................... เรียนทุกวันศุกร์
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.22/2019
June 17, 2019
Subject: Special Ability Classes
Dear Parents,
Lertlah School will provide morning special ability classes for our students in both EP and International
Programs. At the School, we aim to develop all our students to be morally-sound, competent and happy. This
activity, as a part of the initiation, is planned to give students the opportunity to reach their full potential.
The following is the detailed schedule for morning special ability classes.

Special Ability Classes (Every Thursday)
Special Ability Classes

Grade Level

1. Art

P4 - M3

2. Western Music (String combo)

P4 - M3

3. Western Music (Melodian)

P1 - P3

4. Thai Dance

P1 - P3

5. Computer

P4 - M3 (accept not more than 30 students)

6. Footsal

P1 - P3

Special Ability Classes (Every Friday)
Special Ability Classes

Grade Level

1. Art

P1 - P3

2. Music (Ukulele)

P1 - P3 (accept not more than 20 students)

3. Western Music (Melodian, Bass Drum and Snare Drum)

P4 - P6

4. Thai Dance

P4 - P6

5. Computer

P1 - P3 (accept not more than 30 students)

6. Footsal

P4 - P6

***The special ability classes start on Thursday, June 20, 2019 from 7:20 – 8:10***
(These classes are free of any extra charge.)

Rules to Attend Morning Special Classes:

In order to make the morning special classes run smoothly, Lertlah School would like to ask for parents’ kind
cooperation to strictly follow the rules below.

1) Students must come to class on time. Students who arrive after 7.30 will not be allowed to join the
class for that day.

2) Students should attend all classes. Should they need to be absent, please inform the school office
each time.

3) If students miss more than 3 classes consecutively, the school reserves the right to no longer let
the student attend the program.

Thank you for your cooperation.

With Best Regards,
Lertlah School

Please return the form below to your child’s homeroom teacher by Wednesday, June 19, 2019 to ensure the program’s enrollment.

Reply Form
Special Newsletter No.22/2019
I, Parent of _____________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter regarding “Special Ability Classes” and would like my child to:

not attend the Special Ability Class for the following reason(s) ______________________________
attend the Special Ability Class (Students may choose to attend classes on Thursday and/or Friday)
1.______________________________________ Grade Level: ______________ study every Thursday
2.______________________________________ Grade Level: ______________ study every Friday

Signed __________________________ Parent

