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เรื่อง
เรียน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Orientation การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (M.1) หลักสูตรนานาชาติ
ผูป
้ กครอง

โรงเรียนเลิศหล้า ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม
Pre-Orientation การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (M.1) หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนเลิศหลา้ เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรนานาชาติของโรงเรียน ซึง่ ยังคงความตอ่ เนือ่ งจากระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมุง่ พัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา
วิชาการ และวิทยาการ นักเรียนสามารถก้าวทันสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา และได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ เป็นรายบุคคล ตลอดจน
การแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงอื่น ๆ อีกดว้ ย
ทั้งนี้ โรงเรียนมีกำหนดจัดกิจกรรม Pre - Orientation ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา
8.00 - 11.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตามกำหนดการต่อไปนี้
กำหนดการกิจกรรม Pre-Orientation (M.1)
08.00 - 8.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 6
08.30 - 8.40 น. ประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
08.40 - 9.00 น. แนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (M.1-M.3) หลักสูตรนานาชาติ โดย Ms.Jacquie Murphy และคณะครู
09.00 - 9.15 น. เสวนารว่ มกับศิษยเ์ กา่ LIPS รับเชิญ
09.15 - 11.10 น. กิจกรรมฐาน ชมสาธิตการเรียนการสอนและการนำเสนอผลงานนักเรียน (ระยะเวลาต่อฐาน 15 นาที)
ฐานที่ 1 Science Station (Popsicle Touch)
ฐานที่ 2 English Station (Spelling Game)
ฐานที่ 3 Mathematic Station (Place Value)
ฐานที่ 4 Art Station (Floating Chalk Print)
ฐานที่ 5 Social Studies (Exploring Civilizations)
ฐานที่ 6 Thai Project Station (คิดสรา้ งสรรคอ์ ยา่ งมีจินตนาการ)
11.10 - 11.30 น. ชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 / P.4-6
11.30 - 11.40 น. ผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
11.40 น.
เสร็จสิ้นกิจกรรม
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการในเวลาทำการ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข
02-809-9081 ถึง 5 ขอเชิญชวนทา่ นผูป้ กครองรว่ มกิจกรรมดังกลา่ ว และขอขอบคุณทุกทา่ นสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่ งดีมา
โดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
กรุณาตัดสว่ นนี้และสง่ ใบตอบรับคืนใหค้ ุณครูประจำชั้นภายในวันศุกรท์ ี่ 15 พฤศจิกายน 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 69/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................................................................................... ชั้น ..............................
้
้ ปกครอง
้
ได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Orientation การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (M.1) เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์ดังนี้
มาเข้าร่วมประชุม จำนวน ...................... ท่าน
ไมส่ ามารถมารว่ มประชุมได้ เนื่องจาก ...............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................
้
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Special Newsletter No.69/2019
November 8, 2019
Subject: Invitation Letter to Pre-Orientation (M1:LIPS) Activity
Dear Parents of Primary 4-6 Students (EP & LIPS)
Lertlah School would like to invite you to attend our annual Pre-Orientation (M1: LIPS) Activity. The activity aims to
inform you of our direction and policies in providing secondary education in the international program at the school.
Lertlah International Program ‘s secondary curriculum is a continuation of our kindergarten and primary curriculums,
with the common goal to individually develop learners to their full potential, in order for them to grow to become quality young adults . Moreover, the curriculum puts an emphasis on the advancement of learner’ s English Language
skills, learning through modern technology and the preparation and guidance for students to pursue their education
in a higher level.
For the 2019 Academic Year, we will be holding our Pre-Orientation Activity on Tuesday, November 26, 2019
th

between 8:00-11:40 AM at the school’s 6 Floor Meeting Room. The event schedule is as follow:
08.00 - 08.30 AM

Parent’s Registration: 6th Floor Meeting Room

08.30 - 08.40 AM

Direction & Policies for M Level (LIPS)

08.40 - 09.00 AM

Overview: M Levels’ curriculum (LIPS)

09.00 – 09.15 AM

Meet & Greet: LIPS Alumni

09.15 - 11.10 AM

Classes Demonstration & Presentation (6 groups; 15 minutes / group)
Group 1 Science Station

(Popsicle Touch)

Group 2 English Station (Spelling Game)
Group 3 Mathematic Station (Place Value)
Group 4 Art Station (Floating Chalk Print)
Group 5 Social Studies (Exploring Civilizations)
Group 6 Thai Project Station (Imagination for Innovation)
11.10 - 11.30 AM

Performances from Primary 4-6 Students

11.30 - 11.40 AM

Parents to complete the activity‘s evaluation form.

11.40 AM

Finish Activity

Should you have any question or need addition information please contact the school‘s office during office hours.
We look forward to seeing you soon, and thank you for your cooperation and continuous support.
With Warmest Regards
Lertlah School
Please return the form below to your child’s homeroom teacher by November 15, 2019

Reply Form
(Special Newsletter No.69/2019)

I, Parent of ______________________________________________________________ Class _____________
Have received the invitation Letter to Pre-Orientation (M1: LIPS) Activity and would like to
Attend the activity, with __________ person (s) attending
Not attend the activity, because _________________________________________________________
Comments : _________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

