โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77
แขวงหนองคา้ งพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

INTERNATIONAL PROGRAM

Lertlah School
Phetkasem

จดหมายพิเศษฉบับที่ 52/2562
13 กันยายน 2562
เรื่อง รับสมัครเขา้ รว่ มการแขง่ ขันในกิจกรรม Singing Contest
เรียน ผูป
้ กครองทราบ
ด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม "Singing Contest" ขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสใหนั้ กเรียนไดแสดงความสามารถใน
้
การร้องเพลงสากล (ภาษาอังกฤษ) เป็นการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนต่อยอดการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าแสดงออก
อยางดี
งกฤษ โดยมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังนี้
์ มีความมั่นใจในการใชภาษาอั
่ งามและสรางสรรค
้
้
การรับสมัคร: สงใบตอบรั
บที่ครูประจำชั้นภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 (นักเรียนที่ไมส่ งถื
ทธิ์)
่
่ อวาสละสิ
่
รอบคัดเลือก
1. นักเรียนระดับชั้น M1 - M.3 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุ
ม ชั้น 6 เวลา 12.20-12.50 น.
้
2. นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุ
ม ชั้น 6 เวลา 12.20-12.50 น.
้
3. นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุ
ม ชั้น 6 เวลา 11.20-11.50 น.
้
รอบชิงชนะเลิศ
1. นักเรียนระดับชั้น M1 - M.3 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คัดเลือกผูชนะเลิ
ศอันดับ 1-3 เพื่อรับเกียรติบัตร
้
2. นักเรียนระดับชัน้ ป.4 - ป.6 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 คัดเลือกผูชนะเลิ
ศอันดับ 1-3 เพือ่ รับเกียรติบตั ร
้
3. นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คัดเลือกผูชนะเลิ
ศอันดับ 1-3 เพื่อรับเกียรติบัตร
้
หมายเหตุ
1. ในการแขงขั
อยของเพลงที
่นักเรียนชื่นชอบมาใชในการแข
งขั
่ นรอบคัดเลือก นักเรียนสามารถเลือกทอนสร
่
้
้
่ น โดยไม่
ตองใช
ประกอบ
้ ดนตรี
้
2. ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นักเรียนเตรียมเพลงที่ในการแข่งขันโดยบันทึกดนตรีลงในซีดีหรือแฟลชไดรฟ์
โดยนักเรียนระดับชัน้ ป.1 - M.3 นำสงคุ
างประเทศภายในวั
นศุกรท์ ่ี 15 พฤศจิกายน 2562
่ ณครูในกลุมสาระภาษาต
่
่
3. ในการแขงขั
มีอปุ กรณ์ประกอบการแสดง และใหนั้ กเรียนนำชุดนักเรียน
่ นรอบชิงชนะเลิศ นักเรียนแตงกายสวยงาม
่
มาเปลี่ยน (ผูปกครองเข
าร
้
้ วมกิ
่ จกรรมในรอบชิงชนะเลิศได)้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความรวมมื
่ อดวยดี
้ มาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 52/2562
ขาพเจ
า้ ผูปกครอง
(ด.ช. / ด.ญ.) ............................................................................................... นักเรียนชั้น ...................
้
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Singing Contest” แลว้ มีความประสงค์ดังนี้
ประสงคส์ มัครเขาร
งขั
้ วมการแข
่
่ นในกิจกรรม Singing Contest
ไมประสงค
งขั
์สมัครเขาร
่
้ วมการแข
่
่ นในกิจกรรม Singing Contest เนื่องจาก ................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 52/2019
September 13, 2019
Subject: Invitation to a Singing Contest
Dear Parents,
The Foreign Language Department has organized a Singing Contest for P1-M3 students both EP and LIPS, so our
students can have a chance to show their talents in singing (English songs). To provide them with experiences
outside the classroom, build self-confidence, and to be confident in using English. The details are as follows.
Enrollment: Any students who send their application to their homeroom teachers after the last day of enrollment
(September 18, 2019), shall be considered as giving away their right to participate in this activity.
Preliminaries
1. M1 - M3 The contest will be held on Wednesday, November 6, 2019 from 12:20 – 12:50 in 6th floor conference room.
2. P4 – P6 The contest will be held on Thursday, November 7, 2019 from 12:20 – 12:50 in 6th floor conference room.
3. P1 - P3 The contest will be held on Friday, November 8, 2019 from 11:20 – 11:50 in 6th floor conference room.
Final round:
1. M1 – M3 final round will be held on Wednesday, November 20, 2018 to find winners for 1st to 3rd places.
2. P4 – P6 final round will be held on Thursday, November 21, 2019 to find winners for 1st to 3rd places.
3.P1 – P3 final round will be held on Friday, November 22, 2019 to find winners for 1st to 3rd places.
Remarks
1. For preliminaries, students choose one part of a song and sing it without music.
2. Final Round, P1 – M3 students prepare music for the song they will use for the final round on a CD or flash drive
and give it to their foreign department teachers by Friday, November 15, 2019.
3. For Final Round students may prepare props and outfits for their performance. (Parents are allowed to watch the
performance.)
Thank you for your kind attention and cooperation.
With warmest regards,
Lertlah School
Please send the reply form back by Wednesday, September 18, 2019

Reply Form
Special Newsletter No. 52/2019
I, Parent of _________________________________________________________ Class _________
Have received the newsletter in regards to the Singing Contest and:
would like my child to participate in the Singing Contest
would not allow my child to participate in the Singing Contest because________________________
Signed __________________________ Parent

