สารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2017 ฉบับที่ 6/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรี ยน ประจาปี การศึกษา 2561
ผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัด “กิจกรรมปฐมนิ เทศผู้ปกครองนั กเรี ยน ตัง้ แต่ ระดับเตรี ยมอนุ บาล ถึง
มัธยมศึกษาปี ที่ 3” ประจาปี การศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม เพื่อให้ ผ้ ปู กครอง
ทุกท่านได้ รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิของโรงเรี ยน รวมทังการประสานความ
้
ร่วมมือระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนในการดูแลนักเรี ยนให้ มีแนวทางที่สอดคล้ องกัน เพื่อประโยชน์สาคัญในการพัฒนานักเรี ยนให้ เป็ น "คนดี คนเก่ ง
และมีความสุข" ประจาปี การศึกษา 2561 ต่อไป โดยมีกาหนดการดังต่อไปนี ้
ระดับ
เตรียมอนุบาล – อนุบาลศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 10.45 น.

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 11.10 น.
เวลา 11.10 – 11.20 น.
เวลา 11.20 – 12.00 น.
เวลา 12.00 น.

เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

กาหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรี ยนระดับปฐมวัย
ลงทะเบียน
ประธานกล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบยัง่ ยืน ประจาปี การศึกษา 2561
โดย ครูเสริ มสุข ปานมา ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายปฐมวัย
การจัดกระบวนการเรียนการสอน English Program ตามแบบสากล
โดย ครูศศิวิมล สีลาโคตร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายต่างประเทศ
การบริ หารจัดการและการรับส่งนักเรี ยน
โดย ครูสาเนียง สนทอง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายธุรการ
ถาม – ตอบ
แนะนาครูชาวต่างประเทศ
แนะนาครูประจาชัน้ (ไทย)
พบครู ประจาชัน/้ เยี่ยมชมอาคารเรี ยนอนุบาล
เสร็ จกิจกรรม

กาหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 13.00 – 13.20 น.
ลงทะเบียน
เวลา 13.20 – 13.50 น.
ประธานกล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เวลา 13.50 – 15.30 น.
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบยัง่ ยืน ประจาปี การศึกษา 2561
โดย ครูปราณี โดดดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายประถม – มัธยม และคณะ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน English Program ตามแบบสากล
โดย ครูศศิวิมล สีลาโคตร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายต่างประเทศ
การบริ หารจัดการและการรับส่งนักเรี ยน
โดย ครูสาเนียง สนทอง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายธุรการ
เวลา 15.30 – 15.45 น.
ถาม – ตอบ
เวลา 15.45 – 16.00 น.
พบครูประจาชัน้
เวลา 16.00 น.
เสร็ จกิจกรรม
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ปกครองนั กเรี ยนทุกท่ าน (ผู้ปกครองนักเรี ยนใหม่และผู้ปกครองนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั ) เข้ าร่ วม
กิจกรรมปฐมนิเทศฯ ตามวันและเวลาดังกล่ าวไว้ ข้างต้ น และขอความร่ วมมือท่ านผู้ปกครองโปรดจัดสรรเวลาเพื่อเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่ าว
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน เนื่องด้ วยข้ อมูลที่ท่านจะได้ รับนันล้
้ วนแล้ วแต่เป็ นข้ อมูลสาคัญในการดูแลและส่งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ท่านไม่มากก็น้อย
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก

