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จดหมายพิเศษฉบับที่ 86/2562
22 มกราคม 2563
เชิญผูป
้ กครองรว่ มกิจกรรม “งานเลิศหลา้ วิชาการ (Lertlah Academic Fair)”
ผูป
้ กครอง

โรงเรียนเลิศหลา้ มุง่ พัฒนานักเรียนใหเ้ ติบโตเป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน
ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน จึงจัดให้มีกิจกรรมอันหลากหลาย ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนตามบริบทอันเหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม “งานเลิศหล้าวิชาการ” เป็นการผนวกการแสดงความสามารถและผลงานทางวิชาการของนักเรียนตลอดปีการศึกษา
เขา้ กับกิจกรรมเยี่ยมชมชั้นเรียนและกิจกรรมเพื่อนคูค่ ิดมิตรเพื่อลูกประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เขา้ ดว้ ยกัน เป็นการนำเสนอ
ภาพรวมแบบครบวงจร ให้ผู้ปกครองได้ชน่ื ชมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า ตลอดจนได้รบั ทราบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นกับคุณครูผู้สอน ทั้งคุณครูไทยและคุณครูชาวต่างประเทศและมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนรว่ มกับนักเรียนอีกดว้ ย
ในการนี้ โรงเรียนจะแบ่งการจัด “งานเลิศหล้าวิชาการ” ออกเป็น 2 ส่วน โดยจะจัด “งานเลิศหล้าวิชาการ : ตอนที่ 1 (Lertlah
Academic Fair : Part 1)” ขึ้นระหว่างวันพุธที่ 29 - วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.20 - 11.20 น. ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับชม
การนำเสนอผลงานของนักเรียนร่วมกับการเยี่ยมชมชั้นเรียน และกิจกรรมเพื่อนคู่คิดมิตรเพื่อลูก ตามชั้นเรียนของนักเรียน ดังนี้
วัน เดือน ปี

ชั้นเรียน

29 ม.ค. 2563 ตอ.1

อ.1/1

อ.1/2

ป.2/2

ป.3/1

ป.5

K1

K3/2

P2/1

P5/2

M3

30 ม.ค. 2563 ตอ.2

อ.2/1

อ.2/2

ป.2/1

ป.4/2

ป.6

K2/2

P4

P2/2

P3

M2

31 ม.ค. 2563 อ.3/1

อ.3/2

ป.1/1

ป.3/2

ป.4/1

K2/1

K3/1

P1

P5/1

P6

M1

(สำหรับตอนที่ 2 ของ “กิจกรรมงานเลิศหล้าวิชาการ (Lertlah Academic Fair)” ซึ่งจะผนวกเอากิจกรรม “Sharing is Caring”
เพื่อการกุศลเข้าด้วยนั้น โรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการจัดกิจกรรมให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป)
โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตรงตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถร่วม
กิจกรรมได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และเพือ่ ลดปัญหาการจราจรและปัญหาทีจ่ อดรถ โปรดใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางมาร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
หมายเหตุ : อนึง่ เพือ่ สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรืองดการจัดกิจกรรมฯ
โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด
ในกรณีดังกล่าวค่ะ
โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความเข้าใจ ความร่วมมือ และการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 86/2562
ขา้ พเจา้ ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ......................................................................................................................ชั้น....................................
ไดร้ ับและรับทราบขอ้ ความในจดหมายเรื่อง “เชิญผูป
้ กครองเขา้ รว่ มงานเลิศหลา้ วิชาการ (Lertlah Academic Fair)” แลว้ และ
สามารถมาร่วมงาน ตามกำหนดในวันที่ .................. มกราคม 2563 ได้ จำนวน .............. ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก ............................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
(กรุณากรอกขอ้ มูลใหค้ รบถว้ นและอา่ นงา่ ยเพื่อการรวบรวมขอ้ มูลอยา่ งเป็นระบบ)
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 86/2019
January 22, 2020
Subject: Lertlah Academic Fair: Part 1
Dear Parents,
Lertlah School aims to develop students to grow and become quality young adults; and puts an emphasis on students’
development through a close collaboration between home and school. Consequently, we have continuously
organized various activities to allow our students to showcase their potential and talents; and give opportunities for
parents to participate whenever possible.
‘Lertlah Academic Fair’ is a result of such combination. This activity is a presentation to showcase our students’ abilities
and academic achievement during the school year; and an occasion for parents to visit and participate in students
classroom activities, be informed of students’ progress, as well as to exchange information and opinions regarding
students’ development with their teachers. For this, the school will hold the activity in 2 parts. ‘Lertlah Academic Fair:
Part 1’ will be held between Wednesday, January 29 - Friday, January 31, 2020 from 8:20 AM - 11:20 AM. Parents
will have a chance to see students’ presentation, observe and join several classroom activities; and interact with
teachers. The schedule for each class is as follows.
Date

Class

Nursery
29 JAN 2020
1
Nursery
30 JAN 2020
2

31 JAN 2020

K.3/1

K.1/1

K.1/2

P.2/2

P.3/1

P.5

K1

K3/2

P2/1

P5/2

M3

K.2/1

K.2/2

P.2/1

P.4/2

P.6

K2/2

P4

P2/2

P3

M2

K.3/2

P.1/1

P.3/2

P.4/1

K2/1

K3/1

P1

P5/1

P6

M1

(For Part 2 of our ‘Lertlah Academic Fair’ Activity, which will also include our charitable ‘Sharing is Caring’ Activity, the
school will soon communicate the details and schedule to you via another edition of our special newsletter. Please
stay tuned!)
We would like to encourage all parents to participate in this wonderful activity. Should you wish to attend your
student’s session, please kindly reply to the form attached and return it to your student’s homeroom teacher accordingly.
We also encourage participating parents to travel to the school using taxis or public transportation on the day in order
to avoid traffic and parking issues.
Remarks: For our students’ health and safety, which is one of our top priorities, the school may adjust or
cancel the event mention if necessary. In such a case, we will inform you at the earliest time possible.
Lertlah School would like to sincerely thank our parents for your kind understanding, cooperation and continuous
support.

With warmest regards,
Lertlah School
Reply Form
Special Newsletter No.86/2019
I, parent of ________________________________________________________________ Class _____________
Have received the letter entitled Lertlah Academic Fair: Part 1 and would like to:
Attend the event, with _____ person (s) attending
Not attend the event because _____________________________________________________________
Comments: __________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

กำหนดการดำเนินกิจกรรมงานเลิศหลา้ วิชาการ:ตอนที่ 1 (Lertlah Academics Fair:Part 1)
ระหวา่ งวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนเลิศหล้า
08.20 - 08.50 น.
08.50 - 09.00 น.
09.00 - 09.10 น.
09.10 - 09.30 น.
09.40 - 10.30 น.
10.30 - 11.20 น.
11.20 น.

ผูปกครองลงทะเบี
ยนและรับประทานอาหารวางตามอั
ธยาศัย ณ หองประชุ
มชั้น 6
้
่
้
พิธีกรแจงกำหนดการ
้
ผูบริ
าวเปิ
้ หารกลาวต
่ อนรั
้ บผูปกครองและกล
้
่ ดกิจกรรม
การแสดงชุดพิเศษของนักเรียน
กิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน
กิจกรรมเพื่อนคูคิ่ ดมิตรเพื่อลูก
เสร็จสิ้นกิจกรรม

Lertlah Academic Fair: Part 1 Schedule
Wednesday, January 29 - Friday, January 31, 2020
Lertlah School
08.20 - 08.50 AM

Registration & Welcome snacks

08.50 - 09.00 AM

Agenda Annoucement

09.00 - 09.10 AM

Opening Remarks

09.10 - 09.30 AM

Student Performance

09.40 - 10.30 AM

Open House (Classroon Visit)

10.30 - 11.20 AM

Lertlah Family Activity (Parent - Teacher Meeting)

11.20 AM

Conclusion

