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จดหมายพิเศษฉบับที่ 89/2562
31 มกราคม 2563
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้ปกครอง
สิ่งที่แนบมาดว้ ย 1. ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
2. ปฏิทินการศึกษาเดือนกุมภาพันธแ์ ละมีนาคม 2563
อ้างถึงจดหมายพิเศษฉบับที่ 88/2562 เรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ สืบเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาล ซึง่ โรงเรียนได้ปดิ การจัดการเรียนการสอนไปแล้วเป็นเวลา 3 วัน และมีบางชัน้ เรียนทีย่ งั ปิดเรียน
ในสัปดาห์นี้เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามมาตรการเฝ้าระวังฯของโรงเรียน ในกรณีนี้ มีผู้ปกครองหลายท่านสอบถามมายัง
โรงเรียนเกีย่ วกับเวลาเรียนและการสอบปลายภาคดว้ ยความหว่ งใยบุตรหลาน ฝ่ายวิชาการขอเรียนให้ผปู้ กครองคลายความกังวลใจเกีย่ วกับ
เวลาเรียนของนักเรียน โดยขอแจง้ ใหท้ ราบวา่ คุณครูผสู้ อนของทุกระดับชัน้ และทุกรายวิชา ทัง้ คุณครูไทยและคุณครูชาวตา่ งประเทศ ไดป้ รับ
กำหนดการสอนและขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาครบกำหนดตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
จะทำการทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับการสอบปลายภาคที่จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
โดยการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งแต่เดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากมี
การปรับขยายเวลาเรียนดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงขอเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในทุกระดับชั้นเป็นระหว่าง
วันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ฝ่ายวิชาการขอเสนอแนะให้ท่านผู้ปกครองจัดเวลาทบทวนบทเรียนให้แก่นกั เรียน
เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที และขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในระยะนี้มี
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด กรุณาดูแลนักเรียนให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ เข้านอนแต่หัวค่ำ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ ขอความกรุณางดนำนักเรียนไปยังที่สาธารณะต่าง ๆ ในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า
สนามเด็กเล่น โรงภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยชองตัวนักเรียนเอง และหากพบว่านักเรียนมี
อาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้ กรุณารีบนำนักเรียนไปพบแพทย์พร้อมแจ้งผลการวินิจฉัยให้โรงเรียนรับทราบโดยเร็วที่สุด รวมทั้ง
ขอความกรุณาแจง้ คุณครูประจำชัน้ ในกรณีทน่ี กั เรียนตอ้ งหยุดเรียนกอ่ นการสอบ เพือ่ วางแผนในการทบทวนบทเรียนใหแ้ กน่ กั เรียนเป็นลำดับไป
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณครูหัวหน้าฝ่ายของระดับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ผ่าน
ฝ่ายธุรการที่ โทร 02 - 8099081 ถึง 5 ในเวลาทำการ โรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณในความเข้าใจ
ความรว่ มมือและการสนับสนุนเป็นอยา่ งดีจากทา่ นมา ณ โอกาสนี้
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 89/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น .................................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บและรับทราบขอ้ ความจดหมายพิเศษเรื่อง “การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562” เรียบรอยแล
ว้
้
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
้
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง

ปฏิทินการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563
วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

วันจันทรท์ ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันจันทรท์ ี่ 17 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สัปดาหท์ บทวนบทเรียน

วันจันทร์ที่ 24 - วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ทุกระดับชั้นทั้งในระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนเรียนการบานวั
้ นสุดทาย
้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนชั้น อ.3 และ K.3 (ช่วงเชา)
้
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 , P.6 , M.3 (ชว่ งบา่ ย)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

- กิจกรรม Sharing is Caring Day
- กิจกรรมปิดโครงการรักการอาน
่
(จัดกิจกรรมช่วงเช้าเรียนเชิญผูปกครองเข
้ารวมกิ
้
่ จกรรม)
กิจกรรม Let’s Talk (จัดกิจกรรมช่วงบ่ายสำหรับนักเรียนเท่านั้น)
นักเรียนเรียนวันสุดทาย
้
รายงานผลการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ชั้น K.1 - M.3
เวลา 16.30 - 17.30 น.

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

รายงานผลการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นเตรียมอนุบาล - ป. 6
เวลา 9.00 - 12.00 น.

วันจันทร์ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

กิจกรรม “Youth Leadership English Camp”

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กิจกรรม “April Camp 2020”
วันเสารท์ ี่ 14 มีนาคม - วันเสารท์ ี่ 4 เมษายน 2563

โครงการแลกเปลี่ยน “28th Student Cultural Exchange Program”

Academic Calendar February - March 2020
Date

Activity

Monday, February 10, 2020

Makha Bucha Holiday (Substitute)

Monday - Friday, February 17-21, 2020

Review Week

Monday - Wednesday, February 24-26, 2020

Final Exams 2/2019 (Kindergarten - Primary –
Secondary) EP&LIPS

Wednesday 26, February 2020

Last day of Homework Class

Thursday 27, February 2020

Farewell meeting (Graduation) for Kindergarten 3
Primary 6 and M.3 both EP & LIPS

Friday 28, February 2020

“Sharing is Caring” Activity
Conclusion: “ I Love to Read ” Program.
(Both activities open to parents’ participation)
Conclusion: “Let’s Talk” Activity.
(Open to students only)
Last Day of School
Semester 2/2019 Results K.1 - M.3 (LIPS )
4.30 – 5.30 PM

Friday 6, March 2020

Semester 2/2019 Results Nursery – P.6 (EP)
9.00 AM – 12.00 PM

Monday 23 – 27 March, 2020

Youth Leadership English Camp

Monday 23 , March – Friday 24 , April 2020.

April Camp 2020

Saturday 14 March, - Saturday 4, April 2020

28th Student Cultural Exchange Program

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”
โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77
แขวงหนองคา้ งพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.89/2019
January 31, 2020
Subject: Final Exams - Semester 2/2019
Attachments: Exam Schedule and Academic Calendar (Feb-Mar 2020)
Dear Parents,
Regarding special newsletter 88/2019 “Changes in Classes and Exam Schedules” due to current situation of seasonal communicable diseases, Which the entire school had closed for 3 days of classes and certain classes still remain
closed this week on quarantine following our strict measure, several parents have contacted the school to inquire
about class time and exam schedules concerning their students. The academic department would like to assure you
that all teachers, foreign and Thai, have rearranged their lesson plans, extended classes and already finished covering all necessary materials according to the curriculum. For the remaining time they will devote the class time for
exam reviews. The final exams for all levels (both EP & LIPS) will be from Monday, 24 – Wednesday, 26 February
2020.
In preparation for the final exams, we suggest that parents arrange revision time for your students every day, at least
30 minutes/day. We would also like to ask for your cooperation in monitoring your student’s health very closely
because of the current situation regarding the outbreak of seasonal communicable diseases. Please ensure that
students are well rested, that they consume nutritious and well prepared food and drink plenty of clean water. Most
importantly, please strictly refrain from taking students to public places during this time. And should you find
that student shows symptoms of the flu or any communicable diseases, please immediately seek medical attention
and inform the school of the diagnosis as soon as possible. If student needs to be absent prior to the final exams,
please also inform their homeroom teacher to arrange a plan for revision on an individual basis.
Should you have any questions or require additional information, please contact the head-teacher of the level in
which student is studying. You may do so by contacting the school’s office at telephone: 02- 8099081 to 5 during office
hours. Lertlah School would like to apologize for any inconvenience this may cause; and we sincerely thank you for
your kind understanding, cooperation and continuous support.
With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.89/2019
I, Parent of _________________________________________________________________ Class _____________
have received and acknowladge the content of the special newsletter “Final Exams - Semester 2/2019”.
Comments: __________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

