สารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 1/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่ อง ข่ าวประชาสัมพันธ์ จากโครงการ April Camp 2018
เรี ยน ผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก ขอต้ อนรั บผู้ปกครอง และนักเรี ยน เข้ าสู่โครงการ April Camp 2018 ระหว่าง
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม – วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 โดยคณะครู ไทย และครู ชาวต่างประเทศ ได้ จัดเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู้ พร้ อมสื่อ
ต่างๆ มากมาย ที่มีความสนุกสนาน และเต็มไปด้ วยสาระสาคัญ ภายใต้ Theme “For The Love of The Arts” ให้ แก่นกั เรี ยนทุกคน
ตลอดโครงการ ซึง่ สารสัมพันธ์ฉบับนี ้ มีข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้ งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกาหนดการเรี ยนการสอน เวลาเรี ยน
วันหยุดของนักเรี ยน และการแต่ งกายให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ ดังนี ้ค่ะ
1. กาหนดการเรี ยนการสอน และเวลาเรี ยน
- วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม – วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
- เวลาเรี ยน 08.20 – 14.30 น.
- ผู้ปกครองรับนักเรี ยนได้ ตงแต่
ั ้ 14.40 น. เป็ นต้ นไป
2. วันหยุด
- หยุดเรี ยนในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เนื่องในวันจักรี
- หยุดเรี ยนในวันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 (ตามประกาศจากทางคณะรั ฐมนตรี (ครม.) และ
วันหยุดประจาปี ของโรงเรี ยน)
3. การแต่ งกาย
ในช่วงกิจกรรม April Camp ครั ง้ นี ้ โรงเรี ยนได้ กาหนดให้ บุคลากรของโรงเรี ยนสวมเสื ้อสีตามวันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์
เพื่อสร้ างสีสนั และสร้ างบรรยากาศการทางานให้ มีความสุข ฯลฯ ทางโรงเรี ยนจึงขอความร่ วมมือผู้ปกครองทุกท่ าน
โปรดให้ การสนั บสนุ นการแต่ งกายของนักเรี ยนตลอดการเข้ าร่ วมโครงการฯ ด้ วยการสวมเสือ้ สี ตามวันกับกระโปรง
หรื อกางเกง แบบสุภาพ ตามความเหมาะสม และไม่ สวมรองเท้ าแตะมาโรงเรี ยน โดยมีกาหนดสีตามวัน ดังนี ้
วันจันทร์ – สีเหลือง, วันอังคาร – สีชมพู, วันพุธ – สีเขียว, วันพฤหัสบดี – สีส้ม, วันศุกร์ – สีฟ้า
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่ วมมือด้ วยดีกบั โรงเรี ยนฯ เสมอมา
ด้ วยรั กและผูกพัน
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
หมายเหตุ :
1. โรงเรี ยนได้ ขยายเวลาเรี ยน วันละ 20 นาที จากเวลา 14.10 น. เป็ น 14.30 น. เนื่องจากประกาศจาก ครม. ให้ วนั พฤหัสบดีที่ 12
เมษายน 2561 เป็ นวัน หยุดชดเชยวัน สงกรานต์ อีก 1 วัน เพื่ อ เป็ นการเติมเต็มโอกาสให้ นัก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับแผนการสอนที่คณ
ุ ครู ได้ จดั เตรี ยมไว้
2. โรงเรี ยนได้ จดั ทาเสื ้อแคมป์สีขาว สาหรับนักเรี ยนทุกคนที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้ คนละ 1 ตัว ซึง่ จะแจกให้ นกั เรี ยนพร้ อมกาหนดการ
สวมเสื ้อดังกล่าวในลาดับต่อไป
ใบตอบรั บสารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 1/2561
เรื่ อง ข่ าวประชาสัมพันธ์ จากโครงการ April Camp 2018
(กรุ ณาส่ งใบตอบรั บภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 29 มีนาคม 2561)
ข้ าพเจ้ า ........................................................................ ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ...........................................................................
ชื่อเล่น ...................................... ชัน้ .................................... ได้ รับสารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 1/2561 เรื่ อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโครงการ April Camp 2018 แล้ ว และพร้ อมให้ การสนับสนุนเรื่ องการแต่งกายกับนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง...............................................................
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April Camp 2018 Newsletter
Dear Parents/Guardians,
Welcome parents and students to Lertlah School Kanchanapisek Road’s April Camp 2018 under the theme
“For the Love of the Arts” from March 26th, 2018 to April 27th, 2018. Throughout the camp, students will enjoy learning
through fun and knowledgeable hands – on activities and effective learning media. Therefore, we would like to provide
parents with the camp schedule and regulations. These are as follows:
1. Camp Period and Schedule
- March 26th, 2018 – April 27th, 2018
- Class Period from 08:20 am. to 02:30 pm.
- Student pick-up starts from 02:40 pm.
2. Holidays
- April 6th, 2018: Chakri Day
- April 12th – 20th, 2018: Songkran Festival and Lertlah School’s Annual Holidays
3. Dress Code
In order for students to enjoy studying in a pro-learning environment, we would like to ask for your
cooperation in having the students dressed appropriately according to the following:
 Top
Colours of the days
(Monday – yellow, Tuesday – pink, Wednesday – green, Thursday – orange, Friday – blue)
 Bottom Appropriate skirts or pants
 No sandals are allowed.
Thank you for your continued support and cooperation.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Remarks:
1. The dismissal time is extended for 20 minutes, from 2:10 pm. to 2:30 pm. to compensate for the holiday on April 12th,
2018 that has just been recently appointed.
2. During camp, each student will receive a camp T-shirt along with a schedule for wearing it.
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(Please return this form by March 29th, 2018)
I, …………………….………..…..………….……, parent / guardian of …..…………..……………..………..……..…….………,
Nickname…………………. Class………………….… have read this newsletter.
Comments:..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Parent / Guardian Signature ………………………………………………

