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Lertlah School
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จดหมายพิเศษฉบับที่ 35/2562
11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขา่ วประชาสัมพันธจ์ ากฝ่ายธุรการ
เรียน ผู้ปกครอง
ฝ่ายธุรการโรงเรียนเลิศหลาขอประชาสั
มพันธข์ าวสาร
และขอความรวมมื
งนี้คะ่
้
่
่ อจากทานผู
่ ปกครองดั
้
เรื่องแรก บริษัท Sunshine Kids เขามาดำเนิ
นการถายภาพ
เดี่ยว และภาพหมูรวมประจำชั
้นเรียนใหแก
้
่
่
้ นั่ กเรียนทุก
ระดับชั้น ระหวางวั
ดแสดงใหนั้ กเรียนและผูปกครองสามารถสั
่งอัดภาพ
่ นที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำตัวอยางภาพมาจั
่
้
หรือของที่ระลึก โดยทางบริษัทฯ จะนำตัวอย่างภาพมาจัดแสดงหน้าห้องธุรการ เพื่อให้บริการดังกล่าวในลำดับต่อไป
ขอความรวมมื
แลใหนั้ กเรียนแตงกายด
วยชุ
ยบของโรงเรียน สำหรับตาราง
่ อจากทานผู
่ ปกครองดู
้
่
้ ดนักเรียนอยางถู
่ กตองตามระเบี
้
กำหนดการถายภาพมี
ดังนี้คะ่
่

วัน / เดือน /ปี

วัน / เดือน /ปี
จันทร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : ป.4/2 ,อนุบาล 3/1 ,อนุบาล 3/2
หลักสูตรนานาชาติ : K.3/1,K.3/2,P.4 ,P.5/1 ,M.1
อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : ป.4/1 ,ป.2/2,อ.2/1,
หลักสูตรนานาชาติ : M.2 ,P.2/1,P.5/2,K.2/2
พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
หลักสูตรภาษาอังกฤษ : อ.2/2 ,อ.1/2, เตรียมอนุบาล , ป.6 ( ถายรู
่ ปหมูรวม
่ )
หลักสูตรนานาชาติ : P.6,M.3,K.1,K.2/1
พฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : ป.3/1 , ป.3/2 , อ.1/1 ,ป.1
หลักสูตรนานาชาติ : P.3
ศุกรท์ ่ี 26 กรกฎาคม 2562
หลักสูตรภาษาอังกฤษ : ป.2/1 ,ป.5/1, ป.6/1
หลักสูตรนานาชาติ : P.2/2 , P.1
เรื่องที่สอง แจ้งการซ้อมอุบัติภัยในโรงเรียน โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดจัด “การซ้อมอุบัติภัยในโรงเรียน” ใน
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพือ่ สรางความตระหนั
กเรือ่ งความปลอดภัยของชีวติ และทรัพยส์ นิ ใหแก
้
้ นั่ กเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพรอมในการปฏิ
บัติตนใหถู้ กตองตามมาตรการป้
องกันอัคคีภัย สามารถนำความรูที้ ่
้
้
ได้รับจากการฝึกซ้อมมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริง การซอมอุ
้ บัติภัย
ครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตบางแค ซึ่งจะมาสาธิตวิธีการอพยพหนีภัย
พรอมกั
แก
้ บใหความรู
้
้ นั่ กเรียนดวยค
้ ะ่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 35/2562
ขาพเจ
าผู
(ด.ช. /ด.ญ.) ..................................................................................................... ชั้น ...........................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมาย เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายธุรการ เรียบรอยแล
ว้
้
มีขอคิ
้ ดเห็นดังนี้..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 35/2019
July 11, 2019
Subject: Announcement from the school’s office
Dear parents,
Lertlah school’s office would like to announce the following and kindly ask for your cooperation.

Picture day by Sunshine Kids: The company will come to organize photo sessions for individual student, as well
as class pictures for all classes at Lertlah School between Monday, July 22 - Friday, July 26, 2019. These pictures
will later be presented and you may order copies of the photos or souvenirs (with the photos printed on them).
The dates and details for ordering will be announced shortly. Please make sure the student will be dressed properly
in his/her correct school uniform. The schedule is as follows:
Date / Month / Year
Monday ,July 22,2019

School Program and Classes
English Program : P.4/2 ,K. 3/1 ,K.3/2 ,
International Program : K.3/1,K.3/2,P.4 ,P.5/1 ,M.1

Tuesday, July 23, 2019

English Program: P.4/1 ,P.2/2,K.2/1,
International Program: M.2 ,P.2/1,P.5/2,K.2/2

Wednesday, July 24,2019

English Program: Nursery ,K.2/2 ,K.1/2, P.6 ( P.6 EP&P.6 LIPS )
International Program: P.6,M.3,K.1,K.2/1

Thursday, July 25,2019

English Program: P.3/1 , P.3/2 , K.1/1 ,P.1
International Program: P.3

Friday, July 26,2019

English Program: P.2/1 ,P.5/1, P.6/1
International Program: P.2/2 , P.1

Emergency and Evacuation Practice: Lertlah school will be holding the annual emergency and evacuation
practice on Tuesday, July 30, 2019 , with the objectives to raise students’ and staff’s safety awareness, give
information and instruction on how to act; and give an opportunity to practice the steps and prepare themselves
in case of an actual emergency. We will be hosting official experts on evacuation and emergency, courtesy of the
Bangkhae District office, who will be lecturing and demonstrating on the subject.
With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Special Newsletter No.35/2562)

I, Parent of __________________________________________________________ Class ____________
have received the newsletter entitled “Announcement from the school’s office” and
Comments:____________________________________________________________________________

Signed ________________________________ Parent

