สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 13/2560 วันที่ 21 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
ผูป้ กครองระดับชัน้ อนุบาลปี ที่2 และ 3
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก มีกาหนดจัดกิ จกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 ณ โรงเรียน
เลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก สาหรับนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ที่ 2 และ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ ถนุ ายน 2560 ตัง้ แต่เวลา
08.45 – 11.10 น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู้ กครองรับทราบการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมี
เป้ าหมายการพัฒนานักเรียนแต่ละระดับชัน้ คือ ระดับชัน้ อนุบาล อ่านออก เขียนได้ คิ ดเลขเป็ น ระดับประถมศึกษา คิ ดเป็ น
ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ และระดับมัธยมศึกษา คิ ดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ รวมถึงนโยบาย และข้อมูลสาคัญต่างๆ ของโรงเรียน
เพื่อให้ท่านผูป้ กครองมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของโรงเรียนกับผูป้ กครองท่านอื่น รวมทัง้ เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกแก่บุตรหลานต่อไป ดังกาหนดการต่อไปนี้
กาหนดการ
เวลา 08.45 – 09.00 น.
ผูป้ กครองลงทะเบียน ณ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 09.00 – 09.10 น.
ประธานกล่าวต้อนรับผูป้ กครอง
เวลา 09.10 – 09.40 น.
การบรรยาย หัวข้อ การเรียนการสอนฝ่ ายต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เวลา 09.40 – 10.10 น.
การพัฒนานักเรียนให้มคี วามต่อเนื่องเชื่อมโยงตามแนวนโยบาย
ั
“คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปญหาได้
และคิดสร้างสรรค์อย่างมีจนิ ตนาการ”
เวลา 10.10 – 10.20 น.
แบ่งกลุ่มผูป้ กครองเข้าเยีย่ มชมการเรียนการสอน
เวลา 10.20 – 11.00 น.
เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูไทย และครูชาวต่างประเทศ
เวลา 11.10 น.
จบกิจกรรม
จึงขอเรียนเชิญท่านผูป้ กครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน และเวลาทีร่ ะบุไว้โดยพร้อมเพรียงกัน และขอความร่วมมือผูป้ กครอง
ทุกท่านโปรดส่งใบตอบรับทีแ่ นบมาด้วยนี้ ได้ที่คณ
ุ ครูประจาชัน้ ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ ถนุ ายน 2560 นี้ ค่ะ
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 13/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ ถนุ ายน 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.) ...................................................................................
ชื่อเล่น ................................. ชัน้ .......................... ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 13/2560 เรื่องกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 แล้ว และมีความประสงค์ดงั นี้
 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 จานวน ....................... คน
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เนื่องจาก ……………………………………………….
และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ……………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูป้ กครอง

Newsletter Special Edition 13/2017 June 21st , 2017
Pre-primary Activity
Dear parents/guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road will be holding a pre-primary activity on June 29th, 2017 (8:45 am –
11:00 am) for parents with students in Kindergarten 2 and 3. The purpose of this activity is to provide parents with
important information regarding the learning process, which helps our students to reach their full potential. The learning
process focuses on the transition from the kindergarten level, in which students learn how to read, write and calculate,
to the primary level where students focus on developing critical thinking skills, knowledge implementation and
problem-solving. This learning process continues into the secondary level where students practice their creativity, and
use their imagination. This is a good opportunity for the school and parents to share perspectives and ideas to take into
consideration when parents are selecting a quality school for their children.
Schedule
08:45 – 09:00
Registration in the gymnasium
09:00 – 09:10
Opening ceremony
Speech by the Director, Ajarn Seri Pandejpong
09:10 – 09:40
Speech about the Efficient Learning Process by the International Department
09:40 – 10:10
Primary 1: Skill Development in Critical
Thinking, Knowledge Implementation andProblem-solving
10:10 – 10:20
Dividing parents into groups for classroom visitation
10:20 – 11:00
Visiting classrooms
11:10
End of activity
The school would like to invite parents to participate in this activity by returning the reply from below to
your child’s homeroom teacher by June 23rd, 2017.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Reply Form of Newsletter Special Edition 13/2017
Pre-primary Activity
(Please return this reply form by June 23rd, 2017.)
I, …………………………………………….…………, parent/guardian of …………………………………………..………………….,
Nickname…………………………. Class………… have read this newsletter Special Edition 13/2017.
 I would like to participate in this activity. Number of participants: ……………………………………………………..………………
 I do not want to participate in this activity because ………………………………………………..………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comments:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Parent/Guardian Signature ………………………………………………
.

