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Lertlah School
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จดหมายพิเศษฉบับที่ 51/2562
30 สิงหาคม 2562
เรื่อง
เรียน

รับสมัครเขา้ รว่ มการประกวดในกิจกรรม Master of Ceremony Contest 2019
ผู้ปกครอง

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย มีกำหนดจัดกิจกรรม Master of Ceremony Contest 2019 ขึ้น
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 (ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน เป็นการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนและต่อยอดการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจ และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพสำหรับกำหนด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีดังนี้ค่ะ

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายน 2562

2. การประกวดจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กันยายน 2562

3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมโดยมีรปู แบบของการพูดตามลำดับดังนี้ แนะนำตัว (ชือ่ , นามสกุล, ชือ่ เล่น, ชัน้

และหลักสูตร) จากนัน้ เข้าสู่เนือ้ หาของการพูดเนือ้ หาอิสระในหัวข้อ “My School ” ภายในเวลา 2 นาที และการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้มีเพียงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมภายใน และโรงเรียนต้องการให้นักเรียนมี
สมาธิ เพื่อทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ระดับคะแนน

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์
การประเมิน

3

2

1

1.การออกเสียง

ออกเสียงชัดเจน เว้นวรรค
ถูกต้องทุกประโยค

ออกเสียงชัดเจน เว้นวรรค
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

ออกเสียงและเว้นวรรคไม่
ถูกต้อง

2.การใชน้ ้ำเสียง

พูดเสียงดังชัดเจน
น้ำเสียงเป็นธรรมชาติ

พูดเสียงดังชัดเจน
แตน่ ้ำเสียงไมเ่ ป็นธรรมชาติ

พูดเสียงไมช่ ัดเจน

3.ความคล่องแคล่ว

พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
สื่อสารได้ดี

พูดติดขัดเล็กน้อย
แต่ยังสื่อสารได้เข้าใจ

พูดติดขัด สื่อสารไม่ชัดเจน

3.บุคลิก ทา่ ทาง

แสดงทา่ ทางประกอบ
มีความมั่นใจ กลา้ แสดงออก

ไมแ่ สดงทา่ ทางประกอบ
แตม่ ีความมั่นใจในตนเอง

ไมแ่ สดงทา่ ทางประกอบ
ประหมา่

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนผูป้ กครองสนับสนุนนักเรียนที่เขา้ รว่ มประกวด โรงเรียนเลิศหลา้ ขอขอบคุณผูป้ กครอง

สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด

ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 51/2019
August 30, 2019

Subject: Master of Ceremonies Contest 2019
Dear Parents,

The International Department and Kindergarten Department have cooperated to organize the
“Master Ceremonies Contest 2019” to promote student’s fluency in giving a speech in English and student’s
showmanship. We would like to invite all K.1 - K.3 students (both English Program and International Program)
to participate. Details are as follows :
1.Register for contest : September 2 - 5, 2019
2.Contest dated: September 10 - 12, 2019
3.The topic for the speech will be “ My School” Please have students practice by introducing the Master
Ceremonies (name, last name, nick name, class, program) Then deliver the Speech (Maximum content: 2
minutes)
We would like the students to focus and do their best for the contest, So the school reserve the night only for
stuent’s to participate in the event.

**Judges results are final**
As always, thank you for your kind 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. 51/2019
I, Parent of ______________________________________________________________ Class _________
Have received the letter entitled “Master of Ceremonies Contest 2019” and would like to:
Participate in the Master of Ceremonies Contest
Not participate because _____________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

