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จดหมายพิเศษฉบับที่ 63/2562
5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง กิจกรรมสอนเสริมเชา้
เรียน ผูป
้ กครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และ K.2 - 3
โรงเรียนเลิศหลา้ จัดกิจกรรมสอนเสริมเชา้ สำหรับนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 2 - 3 และ K2 - 3 เพือ่ ฝึกฝนใหน้ กั เรียนเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาการเหมาะสมกับวัยและเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
และมีระเบียบวินัย ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมุง่ พัฒนานักเรียนใหเ้ ป็นคนเกง่ คนดี และมีความสุข
กิจกรรมสอนเสริมเชา้ ในภาคเรียนที่ 2 / 2562 มีรายละเอียดดังนี้คะ่
กิจกรรมสอนเสริมเช้าด้านวิชาการ (สำหรับนักเรียนชั้นอ.3 และ K3) ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น. ในวันจันทร์และวันอังคาร
เริ่มตั้งแตว่ ันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยแบง่ เป็น
• วันจันทร์ สอนเสริมวิชาภาษาไทย

• วันอังคาร สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมสอนเสริมเช้าด้านความสามารถพิเศษ (สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และ K2 - 3) ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น.
ในวันพุธและวันศุกร์ เริ่มตั้งแตว่ ันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยแบง่ เป็น
• วันพุธ สอนเสริมวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบาล 3 และ K3

• วันศุกร์ สอนเสริมวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ K2

ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครอง และผู้ปกครองสามารถส่งใบตอบรับ เพื่อแจ้งความประสงค์
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคืนให้กับคุณครูประจำชั้น (โปรดส่งใบตอบรับคืนภายในวันที่ระบุในจดหมาย) สำหรับกิจกรรมสอนเสริมเช้าวิชานาฏศิลป์
โรงเรียนสามารถรับนักเรียนไดใ้ นจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณานักเรียนเขา้ รว่ มกลุม่ ตามลำดับในการสง่ ใบตอบรับคืนมายังโรงเรียนคะ่
และเพื่อให้การจัดกิจกรรมสอนเสริมเช้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผล โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
การเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ค่ะ
(1) นักเรียนตอ้ งเขา้ เรียนใหท้ ันเวลา (07.30 น.) หากนักเรียนมาเรียนหลัง 07.40 น. จะไมไ่ ดร้ ับอนุญาตเขา้ หอ้ งเรียนเสริมในวันนั้น
(2) นักเรียนตอ้ งมาเรียนอยา่ งสม่ำเสมอ หากมีความจำเป็นตอ้ งหยุดเรียน กรุณาแจง้ ใหท้ างโรงเรียนทราบลว่ งหนา้
(3) หากนักเรียนไม่มาเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ครั้ง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
(4) ไม่มีบริการรถโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนเลิศหลา้ ขอขอบคุณทา่ นผูป้ กครองสำหรับความรว่ มมือและการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่ งดีมาโดยตลอด
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 63/2562
ขา้ พเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .................................... ผู้ปกครองของ (ด.ช. / ด.ญ.) .............................................................. ชั้น ......................
ได้รับจดหมายเรื่อง “กิจกรรมสอนเสริมเช้า” เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์ให้นักเรียน
ร่วมกิจกรรมสอนเสริมด้านวิชาการ

ร่วมกิจกรรมสอนเสริมความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

ไมป่ ระสงคใ์ หน้ ักเรียนเขา้ รว่ มกิจกรรม เนื่องจาก ........................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ .....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.63/2019
November 5, 2019
Subject: Morning Classes for Kindergarten Level 2-3 Students
Dear Parents,
Lertlah School will provide morning classes for our kindergarten 2 and 3 students (both EP and International
Programs ) This program supports and enhances students skills in academics or special abilities; and builds students
eagerness to learn, a sense of responsibility and punctuality. Details of the classes are as follows.
Academic Classes (Thai Language and Mathematics: for K3-EP and LIPS students only) every Monday
and Tuesday, from 7.30 AM to 8.00 AM. starting Tuesday November 12,2019

• Mondays : Thai Language

• Tuesdays : Mathematics

Special Ability Class (Thai dance K2 - K3: EP and LIPS students) every Wednesday (K3) or Friday (K2)
rom 7:30 AM to 8.00 AM, starting Wednesday, November 13, 2019.
Lertlah School would like to ask for your kind cooperation and support for our students to allow them to partiaipate in
this valuable program. All students are entitled to participate by following the rules below:
1) Students must come to class on time. Students who arrive after 7.40 will not be allowed to join the class for that day.
2) Students should attend all classes. Should they need to be absent, please inform the school office prior to the class
time each time.
3) If students have been absent for more than 3 classes consecutively, the school reserves the right to no longer let
the student attend the program.
4. No school Bus service for participating students.
The rules above are set to ensure that students fully benefit from participating in the program. We thank parents and
students in advance for your cooporation, understanding and support.
With Warmest Regards
Lertlah School
Please return the reply from to student ‘s homeroom teacher no later than Friday November 8 , 2019

Reply Form
(Special Newsletter No. 63/2019)
I, Parent of ______________________________________________________________ Class _______________
have received the letter “Morning Classes for Kindergarten students” and would like my child to:
Attend the Academic Morning Class

Attend the Special Ability Class

Not attend any Morning Class, because ________________________________________________________
Comments: __________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

