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จดหมายพิเศษฉบับที่ 49/2562
29 สิงหาคม 2562
เรื่อง

เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อคู่คิด มิตรเพื่อลูก
(Open House & Lertlah Family Activity)
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้า ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างบานและโรงเรี
ยน จึงมีนโยบายสง่ เสริมให้
้
ผูปกครองมี
โอกาสรวมกิ
ำเสมอ ตามบริบทอันเหมาะสม
้
่ จกรรมกับทางโรงเรียนอยางสม่
่
สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Open House) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศ
ในชัน้ เรียนของนักเรียน ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยคุณครูชาวตางชาติ
เพือ่ ใหท้ านเข
งกระบวนการและวิธกี ารสอนของคุณครูไดดี้
่
่ าใจถึ
้
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสูค่ วามเขาใจในประสบการณ
ก์ ารเรียนรูของนั
กเรียนในแตละวั
ฒนานักเรียนรวมกั
้
้
่ น และการมีสว่ นรวมในการพั
่
่ บ
โรงเรียนไดอย
องและเป็
นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนอยางแท
จริ
้ างสอดคล
่
้
่
้ ง
กิจกรรมเพือ่ คูคิ่ ด มิตรเพือ่ ลูก (Lertlah Family Activity) ซึง่ โรงเรียนเลิศหลากำหนดจั
ดขึน้ เป็นครัง้ แรกในปีการศึกษา 2562 นี้
้
โดยมีวตั ถุประสงคเ์ พือ่ ใหผู้ ปกครองมี
โอกาสพบปะ พูดคุยกับคุณครูผูสอนของนั
กเรียน ทัง้ คุณครูชาวไทยและคุณครูชาวตางประเทศ
้
้
่
เพือ่ รับทราบพัฒนาการของนักเรียน และแนวทางการดูแลนักเรียนของคุณครูผสอน
ตลอดจนแลกเปลีย่ นขอมู
ู้
้ ลความคิดเห็นระหวาง
่
ผูปกครองและคุ
ณครูอีกดวยค
้
้ ะ่
ในการนี้ โรงเรียนขอเชิญผูปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อคู่คิด มิตรเพื่อลูก
้
(Open House & Lertlah Family Activity) ระหว่างวันพุธที่ 4 - วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.20 - 11.10 น.
โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้
วัน เดือน ปี
พุธที่ 4 กันยายน 2562
พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ระดับชั้น
ตอ., อ.2/1, อ.2/2, ป.1/1, ป.3/1, ป.4/1
อ.1/1, อ.1/2, ป.2/1, ป.3/2, ป.4/2, ป.6
อ.3/1, อ.3/2, ป.2/2, ป.5
K1, K2/1, K2/2, K3/1, K3/2, P1, P2/1, P2/2, P3, P4, P5/1, P5/2, P6, M1, M2, M3

ขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อใหท้ ่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ และเพื่อลดปัญหาการจราจรและที่จอดรถ โปรดใชรถโดยสารสาธารณะในการเดิ
นทางมารวมกิ
้
่ จกรรมในครั้งนี้
โรงเรียนเลิศหลาขอขอบคุ
ณผูปกครองทุ
กทานสำหรั
บความรวมมื
้
้
่
่ อ และการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยางดี
่ มาโดยตลอด
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดสว่ นนี้สง่ คืนครูประจำชั้นภายในวันที่ 2 กันยายน 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 49/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ............................................................................................................................. ชั้น .............................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บและรับทราบขอความในจดหมายเรื
่อง “เชิญผูป
้ กครองรว่ มกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อคูค่ ิด มิตร
้
เพื่อลูก” แลว้ และ

สามารถมารวมกิ
่ จกรรม ตามกำหนดในวันที่ ......................................... กันยายน 2562 ได้ จำนวน .................... ทาน
่
ไมสามารถเข
าร
่
้ วมกิ
่ จกรรมได้ เนื่องจาก .....................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
(กรุณากรอกขอ้ มูลใหค้ รบถว้ นและอา่ นงา่ ยเพื่อความสะดวกในการรวบรวมขอ้ มูล)

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลา้ 45 เพชรเกษม 77
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

INTERNATIONAL PROGRAM

Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 49/2019
August 29, 2019
Subject: Open House & Lertlah Family Activities
Dear Parents,
Lertlah School puts an emphasis on student’s development based on a close collaboration between home and
school. As a result we continuously invite parents to participate in various activities whenever possible.
Open House Activity, has an objective to give parents the opportunity to visit and observe students, during a
class period taught by our foreign teachers. So that you may better understand the teaching process and techniques of your child’s teacher; and also able to picture a day in the life of your child at school more accurately,
in order To help develop students along with the school simultaneously and harmoniously, all for the benefits
of our students.
Lertlah Family Activity, which this year marks the first edition here at Lertlah School, has the objective to give
parents the chance to meet and discuss student’s development with his/her teachers (both Thai and foreign
teachers), to better understand the teacher’s approach to caring for his/her students ; and to exchange information and ideas related to the the subject.
The school would like to invite all parents to participate in this year‘s Open House and Lertlah family Activities
from Wednesday, September 4 - Friday, September 6 , 2019 from 8:20 AM to 11.10 AM, with the following
schedule:
Date

Program

Wednesday, September 4, 2019

English Program

Nursery1, K2/1, K2/2, P1/1, P3/1, P4/1

Thursday, September 5, 2019

English Program

K1/1, K1/2, P2/1, P3/2, P4/2, P6

English Program

K3/1, K3/2, P2/2, P5

Friday, September 6, 2019

International Program

Class Levels

K1 – K3, P1 – P6, and M1 – M3

We would like to ask for your kind cooperation in arriving on time, so you may participate in every part of the
activity, for the benefits of your child. Also, to reduce traffic congestion and eliminate parking problems, please
consider using other means of transportation (such as taxis or buses) to attend the activities.
Lertlah School would like to thank our parents for your kind understanding, cooperation and continuous support.
With warmest regards,
Lertlah School
(Please send the reply form back by Monday, September 2, 2019)

Reply Form
Special Newsletter No. 49/2019
I, _______________________Parent of _______________________________________ Class _________
Have received the letter entitled “Open House & Lertlah Family Activity” and would like to:
Attend the activities , with _____ person (s) attending
Not attend the activities because ______________________________________________________
Signed __________________________ Parent

กำหนดการกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Open Houses)
ระหวางวั
่ นที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ.2562
ณ หองประชุ
มชั้น 6
้
08.20 - 08.50 น.
08.50 - 09.00 น.
09.00 - 09.10 น.
09.10 - 09.30 น.
09.40 - 10.20 น.
10.20 - 11.10 น.
11.10 น.

ผูปกครองลงทะเบี
ยนและรับเอกสารบริเวณโถงชัน้ G
้
ผูปกครองพร
อมกั
มชัน้ 6
้
้ นทีห่ องประชุ
้
พิธกี รชีแ้ จงกำหนดการโดยสังเขป
ผูอำนวยการกล
าวต
้
่ อนรั
้ บผูปกครอง
้
การเยีย่ มชมชัน้ เรียน
ครูประจำชัน้ พบผูปกครอง
้
สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

...

LERTLAH FAMILY ACTIVITIES

Open House & Lertlah Family Activities
Wednesday, September 4 - Friday, September 6, 2019
6th floor Meeting room
8.20 - 8.50 am

Parents’ registration at the Main Hall (ground floor)

8.50 - 9.00 am

Meet at 6 floor, Meeting Room

9.00 - 9.10 am

Agenda Announcement

9.10 - 9.30 am

Greetings from the Director

9.40 - 10.20 am

Open House Activity (classroom visit)

10.20 - 11.10 am

Lertlah Family Activity (meeting with Thai and Foreign teachers)

11.10 am

Conclusion and Evaluations of the Activities

th

