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จดหมายพิเศษฉบับที่ 73/2562
9 ธันวาคม 2562
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียน ผูป
้ กครอง
สืบเนื่องจากการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เพื่อควบคุมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนเลิศหล้าจะได้มีโอกาสต้อนรับ
คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจาก สมศ. และรับการตรวจประเมินรอบที่ 4 โดยคณะกรรมการฯ จะเดินทางมาเยี่ยมชม
โรงเรียนของเราในวันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกรท์ ี่ 13 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้
ในโอกาสนี้ เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกำหนดการ โรงเรียนขอความร่วมมือจาก
ท่านผู้ปกครอง กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนขอเน้นย้ำกฎระเบียบบางประการ รวมทั้งแจ้งเรื่องที่
จำเป็นจะตอ้ งความรว่ มมือจากทา่ นเป็นกรณีพิเศษในชว่ งดังกลา่ ว ดังนี้คะ่
กรุณาส่งนักเรียนให้ถงึ โรงเรียนในตอนเช้าก่อนเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธง (ก่อนเวลา 07:45 น.) เพือ่ ให้นกั เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน และมารับนักเรียนในตอนเย็นหลังเวลาเลิกเรียนแล้ว ขอความกรุณางดรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนหากไม่มเี หตุจำเป็น
หากผูป้ กครองทา่ นใดประสงคจ์ ะรว่ มชมกิจกรรมหนา้ เสาธงในตอนเชา้ ของนักเรียน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู หรือ
เจา้ หนา้ ทีซ่ ง่ึ ประจำอยู่ ณ บริเวณหอ้ งโถง และขอความกรุณายืนชมกิจกรรมดว้ ยความสงบในบริเวณทีจ่ ดั ไวส้ ำหรับผูป้ กครอง (กรุณาสังเกต
ป้ายแสดงบริเวณ) เท่านั้นค่ะ
ขณะรอรับนักเรียนหลังเลิกเรียนในตอนเย็น ขอความกรุณาผู้ปกครองรอนักเรียนในจุดรอรับซึง่ โรงเรียนได้จดั ไว้ (กรุณาสังเกตป้าย
แสดงบริเวณฯ) เทานั
่ ้นคะ่
ขอความกรุณาดูแลใหน้ กั เรียนแตง่ กายดว้ ยเครือ่ งแบบตามตารางเรียนของนักเรียน รวมถึงทรงผม รองเทา้ และกระเป๋านักเรียนให้
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน แลดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นคะ่
โรงเรียนขออนุญาตในการสงวนพื้นที่จอดรถบริเวณหน้าโรงเรียนไว้สำหรับต้อนรับคณะกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 และ
วันศุกรท์ ี่ 13 ธันวาคม 2562 คะ่
ในระหว่างการต้อนรับคณะกรรมการฯ อาจมีกรรมการบางท่านเข้ามาแนะนำตัว และขอสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียน
จากผู้ปกครองหรือนักเรียน ในกรณีดังกล่าว ผู้ปกครองสามารถตอบคำถามได้ตามปกติค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากทุกท่านในการเตรียมความพร้อมตามรายละเอียดข้างต้น โรงเรียนขออภัยล่วงหน้า
ในความไมส่ ะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นในชว่ งเวลาดังกลา่ ว และขอขอบคุณทา่ นผูป้ กครองสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่ งดี
มาโดยตลอด
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 73/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น ..............................
้
้ ปกครอง
้
ได้รับจดหมายฉบับพิเศษฉบับเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา” เรียบร้อยแล้ว
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Special Newsletter No.73/2019
December 9, 2019
Subject: School Visit by Representatives from the Office of Nation Education Standards and Quality Assessment
Dear Parents,
Lertlah School will welcome representatives from the office of National education standards and quality assessment,
for the 4th routine assessment visit, on this coming Thursday, December 12 - Friday, December 13, 2019. In order for
the visit to run smoothly and on schedule, we would like to ask for your corporation in strictly following the school’s
rules and measures. We would like to remind you of some important rules, as well as inform you of certain measures
in which we’d like to ask for your corporation during this time. They are as follows.
Please drop students off at school before 7:45 AM. so all of our students may participate in the morning
assembly accordingly. Please pick up students after class and refrain from picking students up earlier than scheduled,
unless necessary.
Should you wish to observe students during morning assembly, Please follow the sign for parents’ designated
area and the direction of the teachers or personnel stationed in the main hall.
Please also wait to pick up students after school in the designated area (please follow the sign and direction
of our staff).
Please take care that students are dressed in their uniforms, including hairstyle shoes and school bag,
correctly according to the schools regulations.
We would like to reserve the parking area in front of the school for our guests during their visit.
During their visit some representatives may approach you, introduce themselves and ask to speak with you
about the school. In this case, please feel free to answer the questions normally.
We apologize in advance for any inconvenience that this may cause, but sincerely thank you for your kind understanding.
And as always, we greatly appreciate your support and cooperation.
With warmest regards,
Lertlah School
Reply Form
Special Newsletter No.73/2019
I, Parent of _______________________________________________________________ Class _____________
have received the letter “School Visit by Representatives from the Office of Nation Education Standards and
Quality Assessment” and have the following comments:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

