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จดหมายพิเศษฉบับที่ 77/2562
23 ธันวาคม 2562
เรื่อง แจง้ ความประสงค์ในการศึกษาตอ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (M.1) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเลิศหลา้
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (EP) และ P.6 (LIPS)
สิ่งที่แนบมาด้วย: รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (M.1) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเลิศหลาได
บตั สิ ำหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีต่ ้องการศึกษาตอในระดั
บชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
้ กำหนดแนวทางปฏิ
้
่
(หลักสูตรนานาชาติ - LIPS) ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ ในการนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง โปรดแจ้งยืนยัน
การศึกษาตอของบุ
ตรหลาน พรอมทั
่
้ ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามรายละเอียดที่ได้แนบมากับจดหมายฉบับนี้แลว้ ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียน
สามารถดำเนินการบริหารจัดการ และวางแผนการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดห้องเรียน จำนวนชั้นเรียน การจัดสรรบุคลากร และ
การเตรียมสือ่ - อุปกรณ์การเรียนการสอนใหเพี
้ ยบพรอม
้ และเหมาะสมสำหรับปีการศึกษา 2563 ตอไป
่ และเนือ่ งจากโรงเรียนสามารถรับนักเรียน
เข้าศึกษาในแต่ละระดับชั้นได้ในจำนวนที่จำกัด จึงขอความกรุณาผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนในปกครองของทานผ
บของจดหมายฉบับนี้ ภายในวันศุกรท
์ ่ี 27 ธันวาคม 2562 พรอมทั
่ านใบตอบรั
่
้ ง้ ติดตอชำระ
่
คาธรรมเนี
ย
มการเรี
ย
น
ภายในวั
น
จั
น
ทร
ท
่
ี
13
มกราคม
2563
์
่
อนึ่ง หากทานมิ
ยมการเรียนภายในเวลาดังกลาว
ทธิ์ และขอ
์ฯ และชำระคาธรรมเนี
่ ไดแจ
้ งความประสงค
้
่
่ โรงเรียนจะถือวาท
่ านสละสิ
่
สงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนใหมจากภายนอกเข
าศึ
า่
่
้ กษาตอให
่ เต็
้ มตามจำนวนที่กำหนดตอไป
่ และโรงเรียนขอแจงให
้ ทราบว
้
การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการตามลำดับการแจ้งยืนยันจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรและ
การชำระคาธรรมเนี
ยมการเรียนเป็นที่เรียบรอยแล
วเป็
่
้
้ นสำคัญ
ในกรณีทท่ี านเปลี
ย่ นความประสงค์ หลังจากไดชำระค
าธรรมเนี
ยมการเรียนแลว้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาธรรมเนี
ยมการเรียน
่
้
่
่
ในทุกกรณี
หากท่านผู้ปกครองไม่สะดวกมาชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภายในเวลาที่กำหนด โปรดแจ้งฝ่ายธุรการด้วยตนเองภายใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
โรงเรียนขออภัยทานผู
วงหน
ามา
างต
ท่ าน
ตาม โรงเรียนมี
่ ปกครองล
้
่
้ ณ ที่นี้ หากขอกำหนดข
้
้ นก
้ อให
่ เกิ
้ ดความไมสะดวกแก
่
่ อยางไรก็
่
ความจำเป็นตองดำเนิ
นการตามแนวทางดังกลาว
หารจัดการของโรงเรียนสามารถดำเนินไปไดอย
ทั้งนี้
้
่ เพื่อใหการบริ
้
้ างเรี
่ ยบรอยและเหมาะสม
้
เพื่อประโยชนส์ ูงสุดแกผู่ เกี
ยดเพิ่มเติม หรือมีขอสงสั
ยประการใด กรุณาติดตอสอบถามได
ที้ ่ฝ่าย
้ ่ยวของทุ
้ กฝ่าย หากทานต
่ องการทราบรายละเอี
้
้
่
ธุรการ หรือทางโทรศัพทห์ มายเลข 02-8099081 ถึง 5 ในวันจันทรถ์ งึ วันศุกร์ ตัง้ แตเวลา
07:30 - 16:00 น. และวันเสาร์ ตัง้ แตเวลา
08:30 - 15:30 น.
่
่
โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอยางสู
วมมื
ณ โอกาสนี้คะ่
่ ง ในความเขาใจและความร
้
่ อจากทานผู
่ ปกครองมา
้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 77/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ......................................................................................................................... ชั้น ..............................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “แจง้ ความประสงค์ในการศึกษาตอ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (M.1)” แลว้ มีความประสงคใ์ หน้ ักเรียน
ในปกครองของข้าพเจ้า:
ศึกษาตอ่ ระดับชั้น M.1หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนเลิศหลา้ ในปีการศึกษา 2563 และพรอมชำระค
าธรรมเนี
ยมการเรียนตาม
้
่
ข้อกำหนดโรงเรียน ภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
ไมศ่ ึกษาตอ่ ณ โรงเรียนเลิศหลา้ โดยมีความประสงคจ์ ะไปศึกษาตอ่ ณ โรงเรียน................................................................................
เนื่องจาก .....................................................................................................................................................................................
ขอ้ เสนอแนะ ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.77/2019
December 23, 2019
Subject: Regarding Your Intention to Continue Student’s Education in the 2020 Academic Year
To: Parents of Primary 6 students (EP, LIPS)
Attachment: Detailed invoice of tuition & fees
Dear Parents,
Lertlah school has set up a procedure for our Primary 6 students (EP, LIPS) who would like to continue their education in the M 1 level
in the International program (LIPS) at the school for the next academic year (2020). For this, we kindly ask that parents state your intention for your student’s continuing education. This information is of great importance for the school’s management and planning. The
number of students will determine the number of classes offered, classrooms arrangement, staff assignment; and the preparation of
equipment and facilities for the next academic year. And because the school has limited capacity for the number of students in each
grade level, should you wish for your student to continue their studies at Lertlah school in the M 1 level for 2020, please fill in the reply
form accordingly and return it to the school by Friday, December 27, 2019. Please also arrange to make the payment of tuition and
fees (as per the attached invoice) at the school’s office by Monday, January 13, 2020, or indicate your intention otherwise.
In the case that we have not received your reply form and payment by the dates mentioned, The school will consider that you do not
wish for your student to enroll at Lertlah school in 2020 and reserve the right to receive applicants from outside the school. Please also
be advised that:
- Consideration for student’s enrollment will be based on the order of written confirmation received and successful payment of tuition
and fees
- Should you decide to change your intention after you have made the payment, the school reserves the right not to refund any amount
of tuition and fees paid in any case
- Should you decide for your students to enroll at Lertlah school for the next academic year but cannot make the payment within the
period mentioned, please contact the schools office in person by Friday, December 27, 2019 to make further arrangements
The school apologizes in advance for any inconvenience this may cause. However, it is necessary that we follow this procedure for the
best interest of all parties involved. Should you have any questions or require any additional information, please contact the school’s
office or by telephone at 02-8099081 to 5 during office hours, Monday through Friday from 7:30 AM - 4 PM and Saturday from 8:30 AM
- 3:30 PM.
Lertlah school would like to sincerely thank you for your kind understanding, cooperation and continuing support.
With warmest regards,
Lertlah School
Reply Form
Special Newsletter No.77/2019
I, Parent of ____________________________________________________________________________ Class _______________
Have receive the “Regarding your intention to continue your child’s education in the 2020 Academic year” and would like my
student to :
Enroll in M 1 level (LIPS) at Lertlah School for the 2020 Academic year. And will make payment of tuition & fees by January
13, 2020
Not enroll at Lertlah School in 2020 and will continue their studies at ___________________________________________
because __________________________________________________________________________________________

Comments: ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

