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เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าแผนกประถม-มัธยม
ผู้ปกครองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวบุศรินทร์ มีใย หรือแม่ ครูอ้อ หัวหน้ าแผนกประถม-มัธยมศึกษา และทีมหัวหน้ าฝ่ ายระดับ ขอขอบคุณท่าน
ผู้ปกครองที่ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ของปี การศึกษา 2560 ด้ วยดีเสมอมา ทังกิ
้ จกรรมด้ านการปลูกฝั งคุณธรรม เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดี
เช่น กิจกรรมการเข้ าค่ายจริ ยธรรมในช่วงเปิ ดเทอม กิจกรรมหน้ าเสาธง และรวมถึงกิจกรรมด้ านวิชาการ ทังการส่
้
งนักเรี ยนเข้ าติว O-NET การติวเพื่อ
แข่งขันภายนอกองค์กร การมาเรี ยนซ่อมเสริ มตอนเช้ า เพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านการเรี ยน กิจกรรมเขียนสวยด้ วยมือเราที่นกั เรี ยนได้ ฝึกฝนการคัดลายมือ
และเสริ มทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย และกิจกรรมทัศนศึกษา เป็ นต้ น และในช่วงเวลาที่เหลือของปี การศึกษานี ้ ทางโรงเรี ยนก็ยงั มี
กิจกรรมดีๆ ให้ กบั นักเรี ยนอีกมากมาย เช่น การเข้ าค่ายลูกเสือที่จะมีในเดือนธันวาคมนี ้ กิจกรรม Open House และกิจกรรมกีฬาสีที่จะทาให้
นักเรี ยนได้ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน ทังการเข้
้
าร่วมแข่งขันกีฬา การร่วมเป็ นทีมเชียร์ ลดี เดอร์ ซึง่ ต้ องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง
ในการส่งนักเรี ยนมาเข้ าร่ วมกิจกรรมตามเวลาที่กาหนดทังสองวั
้
น เพื่อเด็กๆ ทุกคนจะได้ ทากิจกรรมร่ วมกันอย่างมีความสุข และสนุกสนาน
พร้ อมกับได้ ฝึกทักษะด้ านต่างๆ ด้ วยกัน ซึ่งนับเป็ นช่วงเวลาที่มีคณ
ุ ค่าต่อนักเรี ยนทุกคน เพราะจะทาให้ เห็นถึงความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี
ของนักเรี ยนในทุกระดับชันที
้ ่เป็ นพลังสาคัญในการทากิจกรรมต่างๆ ให้ ประสบความสาเร็ จจนถึงเป้าหมายปลายทางของแต่ละสี เพื่อให้ ได้ ถ้วยหรื อ
เหรี ยญรางวัลมาชื่นชม และจะเป็ นความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรี ยน
คุณพ่อ คุณแม่คะ เมื่อนักเรี ยนได้ ทากิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันแล้ ว ก็ยงั มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาคัญและถือเป็ นโค้ งสุดท้ ายของปี การศึกษา 2560
นัน่ คือ การสอบปลายภาคเรี ยน ซึง่ แม่ครูอ้อขอใช้ สารสัมพันธ์ฉบับนี ้เป็ นช่องทางแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองรับทราบโดยทางโรงเรี ยนมีกาหนดการจัดสอบ
ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2561 แม่ครู อ้อใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านผู้ปกครองในการวางแผนและสร้ างความตระหนักกับนักเรี ยนให้ เห็นถึง
ความสาคัญของการตังใจเรี
้ ยน ขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง โดยการทบทวนบทเรี ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อไปให้ ถึงเป้าหมายสาคัญ คือ การสอบผ่านทุกรายวิชาของปี การศึกษานี ้ และมีความพร้ อมสาหรับการศึ กษาในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้นในปี ต่อไป
หากท่านผู้ปกครองไม่สะดวก หรื อติดภารกิจใดในการส่งนักเรี ยนเข้ าสอบตามวันเวลาดังกล่าวให้ ดาเนินการแจ้ งหัวหน้ าฝ่ ายระดับได้ รับทราบเหตุผล
พร้ อมมีจดหมายแจ้ งลาตามระบบของโรงเรี ยน และทางฝ่ ายวิชาการจะจัดวันสอบให้ หลังจากการสอบในตารางแล้ วเสร็ จ การสอบปลายภาคเรี ยน
เป็ นกิจกรรมที่สาคัญสาหรับนักเรี ยน แม่ครูอ้อ ทีมหัวหน้ าฝ่ ายระดับ คุณครู ประจาชัน้ และคุณครู ผ้ สู อนทุกท่านจะช่วยกันดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด
และหากพบปั ญหาใดๆ ก็จะดาเนินการหาทางช่วยเหลือนักเรี ยนตามกระบวนการที่เหมาะสม พร้ อมประสานความร่ วมมือกับผู้ปกครอง อย่างทันท่วงที
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือและพัฒนานักเรี ยนให้ มีความพร้ อมเต็มศักยภาพในทุกๆ ด้ าน และหากคุ ณพ่ อ คุ ณแม่ และผู้ปกครองต้ องการ
สอบถามข้ อมู ลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ การเรี ยนรู้ ของลู ก หรื อ ต้ องการให้ แม่ ครู อ้อ ดูแ ลช่ วยเหลือ นั กเรี ยนในด้ านพฤติกรรมต่ างๆ
สามารถติดต่ อสื่อสารกับแม่ ครูอ้อได้ ทาง E-mail : b.meeyai@gmail.com ในกรณีท่ ีมีการสื่อสารกับคุณครู ผ่านทาง E-mail ขอความร่ วมมือ
ท่ านผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการอาจารย์ เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ ท่ ี E-mail : Seriparn@gmail.com ทุกครั ง้ ด้ วยค่ ะ ทังนี
้ ้เพื่อให้
ท่านผู้อานวยการได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังให้
้ การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยนได้
อย่างเต็มที่ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจปี การศึกษา 2560
 เข้ าพรรษา

 สัปดาห์ วทิ ยาศาสตร์

 แนะแนวการศึกษาต่ อ



 สืบสานประเพณีลอยกระทง

 ทัศนศึกษา

สุดท้ ายนีท้ ีมแผนกประถมและมัธยม ขอขอบพระคุณ คุณพ่ อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจในการ
ส่ งบุตรหลานมาเรี ยนในโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษกแห่ งนี ้ ซึ่งพ่ อครู แม่ ครู ทุกคน จะดูแลและช่ วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้ เป็ น
คนดี คนเก่ ง และดาเนินชีวิตอย่ างมีความสุขค่ ะ
ด้ วยรักและผูกพัน
นางสาวบุศรินทร์ มีใย (แม่ ครูอ้อ)
หัวหน้ าแผนกประถมและมัธยม
ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฉบับที่ 2/2560
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