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จดหมายพิเศษฉบับที่ 83/2562
20 มกราคม 2563
เรื่อง แจง้ ความประสงค์ในการศึกษาตอ่ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเลิศหลา้
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหลาได
บตั สิ ำหรับนักเรียนทีต่ องการศึ
กษาตอในระดั
บชัน้ ถัดไป ณ โรงเรียนเลิศหลา้ ทัง้ ใน
้ กำหนดแนวทางปฏิ
้
้
่
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และหลักสูตรนานาชาติ (LIPS) ในปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ ในการนี้ โรงเรียนขอความรวมมื
่ อ
ผู้ปกครอง โปรดแจ้งยืนยันการศึกษาต่อของบุตรหลาน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารจัดการ และวางแผน
การจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดห้องเรียน จำนวนชั้นเรียน การจัดสรรบุคลากร และการเตรียมสื่อ - อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้เพียบพร้อม และเหมาะสมสำหรับปีการศึกษา 2563 ต่อไป ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ใน
การศึกษาตอระดั
บชั้นตอไปของนั
กเรียนผานใบตอบรั
บของจดหมายพิเศษฉบับนี้ ภายในวันศุกรท
์ ี่ 24 มกราคม 2563
่
่
่
อนึ่ง หากท่านมิได้แจ้งความประสงค์เพื่อยืนยันการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเลิศหล้าของบุตรหลาน โรงเรียนจะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิใ์ นการรับนักเรียนใหมจากภายนอกเข
าศึ
่
้ กษาตอให
่ เต็
้ มตามจำนวนทีก่ ำหนดตอไป
่ และโรงเรียนขอแจง้
ใหทราบว
า่ ในการพิจารณานักเรียนเขาศึ
นลายลักษณ์
้
้ กษาตอ่ โรงเรียนจะดำเนินการโดยยึดลำดับการแจงยื
้ นยันจากผูปกครองเป็
้
อักษรเป็นสำคัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความรวมมื
ณาตอบรับจดหมายพิเศษฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อใหการบริ
หาร
่ อจากทานผู
่ ปกครองกรุ
้
้
จัดการของโรงเรียนสามารถดำเนินไปไดอย
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแกผู่ เกี
้ างเรี
่ ยบรอยและเหมาะสม
้
้ ย่ วของทุ
้ กฝ่าย หากทานต
่ องการ
้
ทราบรายละเอียดเพิม่ เติม หรือมีขอสงสั
ย
ประการใด
กรุ
ณ
าติ
ด
ต
อสอบถามได
ที
ฝ
่
า
่
ยธุ
ร
การ
หรื
อ
ทางโทรศั
พ
ท
ห
มายเลข
02-8099081
ถึง 5
์
้
่
้
ในวันจันทรถ์ ึงวันศุกร์ ตั้งแตเวลา
07:30 - 16:00 น. และวันเสาร์ ตั้งแตเวลา
08:30 - 15:30 น. คะ่
่
่
โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอยางสู
วมมื
ณ โอกาสนี้
่ ง ในความเขาใจและความร
้
่ อจากทานมา
่
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
กรุณาตัดสว่ นนี้และสง่ ใบตอบรับคืนใหค้ ุณครูประจำชั้นภายในวันศุกรท์ ี่ 24 มกราคม 2563

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 83/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. .................................................................................................... ชั้น .................................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “แจง้ ความประสงค์ในการศึกษาตอ่ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเลิศหลา้ ” มีความประสงคใ์ หนั้ กเรียน
ในปกครองของขาพเจ
า:
้
้
ศึกษาตอระดั
บชั้น ................. หลักสูตร ................................. ณ โรงเรียนเลิศหลา้ ในปีการศึกษา 2563
่
ไมศึ่ กษาตอ่ ณ โรงเรียนเลิศหลาในปี
การศึกษา 2563 โดยมีความประสงค์จะใหนั้ กเรียนศึกษาตอ่ ณ โรงเรียน.....................
้
เนื่องจาก.....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
้
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.83/2019
January 20, 2020
Subject: Regarding Your intention to Continue Your Child’s Education in the 2020 Academic Year at Lertlah School
Dear Parents,
Lertlah school has set up a procedure for students who wish to continue their education in either program (EP or
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, staffing needs and
assignments; 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 2020, please fill in the reply form accordingly and return it to the school by Friday, January
24, 2020 or indicate your intention otherwise.
In the case that we have not received your reply form by the date 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 received
written confirmation.
Please kindly reply to this newsletter.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
Please return to homeroom teacher by Friday, January 24, 2020

Reply Form
Special Newsletter No.83/2019
I _______________________________ , Parent of ________________________________ Class _____________
have received the newsletter “Regarding Your intention to Continue Your Child’s Education in the 2020
Academic Year at Lertlah School” and would like my student to:
Enroll in _________ level (EP / LIPS - Please circle to select the program) at Lertlah School for the 2020
Academic year
Not enroll at Lertlah School in 2020 and will continue their studies at __________________________
because: ________________________________________________________________________________

Comments: __________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

