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จดหมายพิเศษฉบับที่ 53/2562
13 กันยายน 2562
เรื่อง
เรียน

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำเยาวชน กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าด้วยภาษาอังกฤษ เดือนตุลาคม
ปีการศึกษา 2562
ผูป
้ กครอง
กลุมโรงเรี
ยนเลิศหลาขอขอบคุ
ณผูปกครองที
ใ่ หการสนั
บสนุนโครงการและกิจกรรมพัฒนาความเป็นผูนำเยาวชนกลุ
มโรงเรี
ยนเลิศหลา้ (Lertlah Schools
่
้
้
้
้
่

Youth Leadership English Camp, October 2019) ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันจันทร์ท่ี 30 กันยายน ถึงวันศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ
แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยจะขอเรียนใหท้ านผู
อมู
่ ปกครองทราบข
้
้ ลเพิ่มเติม ดังนี้

1. โรงเรียนไดจั้ ดทำเสือ้ ยืดแคมป์เพือ่ แจกใหแก
ภายในแคมป์ โดยผูปกครองและนั
กเรียน
้ นั่ กเรียนทุกคน คนละ 5 ตัว เพือ่ ใสเข
่ าร
้ วมกิ
่ จกรรมตางๆ
่
้
สามารถมารับเสื้อยืดดังกลาวพร
อมคู
ครั้งนี้
่
้ มื่ อนักเรียนได้ ในวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 ณ หองธุ
้ รการสาขาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และในการเขาแคมป์
้
ขอความรวมมื
ย้ งธีมงาน “Pirate & Mermaid Island” ทีจ่ ะจัดขึน้ ในคืนวันพฤหัสบดีท่ี 3 ตุลาคม 2562
่ อใหนั้ กเรียนจัดเตรียมชุดหรืออุปกรณ์อน่ื ๆ เพือ่ เขาร
้ วมงานเลี
่
2. กำหนดการออกเดินทางในเช้าวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นักเรียนมาลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนที่คุณครูแตละโรงเรี
ยนกำหนดไว้ ดังนี้
่
นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร - นวมินทร์ ลงทะเบียนเวลา 05.30 - 06.00 น. และออกเดินทางจากโรงเรียนเลิศหล้า

ถนนเกษตร - นวมินทร์ เวลา 06.00 น. เพือ่ ไปพบกันทีโ่ รงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิ
เษก เวลา 08.00 น. และรวมขบวนออกเดิ
นทางพรอมกั
้
่
้ นทัง้ 3 สาขา
นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าถนนเพชรเกษมและโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 07.30 น. ณ โรงเรียนเลิศหล้า
ถนนกาญจนาภิเษก และออกเดินทางจากโรงเรียน เวลา 08.00 น. คณะคุณครูและนักเรียนหยุดพักที่ปั๊ม น้ำมัน ปตท. แยกวังมะนาว
ในเวลา 10.00 น. ขบวนรถทั้ง 3 สาขา ออกเดินทางจากปั๊มน้ำมัน ปตท. เพื่อเดินทางต่อไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
และโรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
*** (กรุณาตรงตอ่ เวลา รถจะไมร่ อนักเรียนที่มาชา้ ) ***
3. หากผูปกครองมี
ขอสงสั
ยสามารถติดตอสอบถามคุ
ณครูผูประสานงานของแต
ละสาขา
ดังนี้
้
้
่
้
่

โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนเพชรเกษม
คุณครูอัจจิมา ครองตน (ครูอัจ)
โทรศัพท์ 064-3547992

โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก
คุณครูกฤติยา สุขสมบูรณ์ (ครูโบว)์
โทรศัพท์ 089-697-4063

โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนเกษตร-นวมินทร์
คุณครูจิตตพิมพ์ กัซแมน (ครูแอน)
โทรศัพท์ 081-845-6932

4. ผูปกครองสามารถติ
ดตอสื
ู้
ยนเลิศหลาและชมภาพกิ
จกรรมไดจากการรายงาน
้
่ ่อสารกับครูผประสานงานของโรงเรี
้
้

ประจำวัน ผ่านช่องทางไลน์กลุม่ (ชื่อไลน์กลุม่ : YLC No.24 Parents) ตาม QR Code
กฎระเบียบและขอ้ ปฏิบัติรว่ มกันในการไปเขา้ รว่ มกิจกรรม มีดังตอ่ ไปนี้

1. นักเรียนสามารถนำโทรศัพทม์ อื ถือ เครือ่ งเลนเกม
เครือ่ งเลน่ MP3, MP4, iPod, iPad, Tablet, Laptop หรือของใชส้ ว่ นตัวอืน่ ๆ ไปได้ โดยในชว่ งทีท่ ำกิจกรรม
่

นักเรียนตองฝากสิ
ง่ ตางๆ
ุ ครูประจำกลุมสี
้
่ เหลานี
่ ไ้ วที้ ค่ ณ
่ ในขณะทีท่ ำกิจกรรมไมอ่ นุญาตใหนั้ กเรียนนำมาเลนหรื
่ อใชเ้ พือ่ ความบันเทิง หากเกิดการสูญหาย
โรงเรียนจะไมร่ ับผิดชอบ

2. กรณีทน่ี กั เรียนทำอุปกรณต์ า่ งๆ ในหองพั
โรงเรียนจะไมร่ บั ผิดชอบ
้ กเกิดการแตก หัก ชำรุด หรือสูญหาย นักเรียนจะตองรั
้ บผิดชอบคาใช
่ จ้ ายดั
่ งกลาวด
่ วยตนเอง
้
3. นักเรียนหามใช
อ้ ุปกรณไ์ ฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
้

4. ไมใ่ หนั้ กเรียนนำของมีคาต
ย่ มทอง เครือ่ งประดับ รวมทัง้ เงินไปแคมป์เป็นจำนวนมาก หากจำเป็นตองนำไปขอให้
ฝากไว้ทค่ี ณ
ุ ครูประจำ
่ างๆ
่ อาทิ สรอยพระเลี
้
้
กลุมสี
ู้
บของโรงแรม ไมท่ ง้ิ ไวบนห
่ หรือ ฝากไวที้ ต่ เซฟเก็
้ องพั
้ กของตนเอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยตอทรั
่ พย์สนิ ของนักเรียนเองหากสูญหายโรงเรียนจะไมร่ บั ผิดชอบ
5. ประพฤติตนอยางเหมาะสมด
วยความปลอดภั
ย ไมอ่ นุญาตใหนั้ กเรียนไปไหนตามลำพัง หากมีความจำเป็นจะตองไปทำธุ
ระสว่ นตัวขอให้แจ้งครูประจำกลุม่ สี
่
้
้
ทราบทุกครั้ง

6. นักเรียนตอ้ งใชภ้ าษาอังกฤษในการสื่อสาร ขณะที่อยูใ่ นการเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมเทานั
่ ้น

7. ไมอ่ นุญาตใหนั้ กเรียนนำอุปกรณ์ หรือเครื่องใชไ้ ฟฟ้า ไปแคมป์ เชน่ หมอต
อื้ ่น
้ มสุ
้ กี้, เครื่องปิ้งยา่ ง เป็นตน้ เนื่องจากจะทำใหเกิ
้ ดอันตรายตอตนเองและผู
่

8. นักเรียนคนใดที่ไมป่ ฏิบัติตามขอตกลงและได
รั้ บการแจงเตื
บกลับบานทั
้
้ อนจากคุณครูแลวไม
้ ป่ ฏิบัติตาม จะแจงให
้ ผู้ ปกครองรั
้
้ นที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณสำหรับความรว่ มมือดวยดี
้ เสมอมา
ด้วยรักและผูกพัน
กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า
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ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”
โรงเร�ยนเลิศหลา้ 45 เพชรเกษม 77
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 53/2019
September 13, 2019
Subjects: Additional Information for Youth Leadership English Camp, October 2019
Dear Parents of ______________________________________________ Class ___________
Lertlah Schools would like to thank all parents/guardians for your support in our projects, including enrolling your child(ren) in
the Youth Leadership English Camp, October 2019, which will be held during the October break from Monday, September
30 through Friday, October 4, 2019, at Springfield Village Golf & Spa, Phetchaburi Province. We would like to inform you
about the following:
1. There will be 5 t-shirts available for all campers to use during the activities at the camp. Parents and students will
come to pick the camp t-shirts and campers’ manuals at the Lertlah School Main Office at the campus that the student attends
on September 24 - 27, 2019. Also, please be informed to prepare your child(ren) with a pirate & mermaid costume to attend the
“Pirate & Mermaid Island” party, which will be held on Thursday, October 3, 2019.
2. Please transport your child(ren) to school for registration on Monday, September 30, 2019, as follows:
• Campers of Lertlah School Kaset-Nawamin Road Register by 5.30 - 6.00 a.m.– Leave from Lertlah School,
Kaset-Nawamin Road by 06.00 a.m. to the meeting point at Lertlah School Kanchanaphisek Road.
• Campers of Lertlah School Petkasem Road and Lertlah School Kanchanaphisek Road Register by 7.00 - 7.30
a.m. – At Lertlah School, Kanchanaphisek Road – Leave the school at 8.00 a.m. and stop at Wang Manow gas station.
• All 3 campuses leave from gas station by 10.00 a.m. and head to The Sirindhorn International Environmental
Park and then Springfield Village Golf & Spa, Phetchaburi Province.
***Please be on time as the buses must leave on time***
3. If parents/guardians have any questions or concerns, please feel free to contact the campus coordinators as shown below:
Lertlah Petkasem

Lertlah Kanchanaphisek

Lertlah Kaset-Nawamin

Mrs.Atjima Khongton (Kroo Att)

Ms. Krittiya Suksomboon (Kroo Bow)

Ms. Jittapim Guzman (Kroo Anne)

Telephone: 064-354-7992

Telephone: 089-697-4063

Telephone: 081-845-6932

4. Parents can communicate with the coordinator teachers of Lertlah School Phetkasem
and see pictures of the activities from daily reports via group Line channels (Group line name: YLC No.24
Parents) according to the QR Code.
Lertlah Schools would like to inform all parents/guardians the rules and regulations for attending our Youth Leadership English Camp:
1. Campers can bring their mobile phones, handheld game devices, MP3s, MP4s iPods, iPads, tablets, laptops or any
other belongings with them. However, when campers are doing the activities, please leave them with their colour team leaders.
Campers are not allowed to use them for entertainment during the activity times. The school will not be responsible in case they
are damaged or lost.
2. Lertlah School will not be responsible for the damages caused by campers within the hotel grounds.
3. Do not use any electrical appliances when wet. This is for your child(ren)'s safety.
4. Campers are asked not to bring any valuable items to the hotel such as golden amulets or large amounts of money.
If you would like your child(ren) to bring any of these items, please inform your child(ren) to leave them with their colour team
leaders or drop them off at the hotel safe with the receptionist. Do not leave any valuable items in the rooms.
5. Behave properly and safely. We do not allow campers to go anywhere by themselves without telling their colour team leaders.
6. Students need to communicate only in English while attending Youth Leadership English Camp.
7. Do not bring electrical appliances to the camp such as a hot pot, grill, etc. because they may cause injuries.
8. Any student that breaks the camp rules may be asked to leave the camp.
Thank you for your continued cooperation and support.

With warmest regards,
Lertlah School

