ส
สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 24/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็ นตัวแทนโรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครังที
้ ่12
ผูป้ กครองนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีนโยบายมุ่งจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพทัง้ ด้านสติปญั ญา
อารมณ์ สังคม และสุขภาพอนามัย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้นกั เรียนฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทัง้ ในและนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน มีความสุขกับการเรียน รวมทัง้ สามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ทุกปี การศึกษาฝ่ายต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบตั ร
ซึง่ ในปี การศึกษานี้จะมีขน้ึ ในวันเสาร์ท่ี 9 และวันอาทิตย์ท่ี 10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดังนัน้ ฝ่ายต่างประเทศจึงเปิ ดรับสมัคร
นักเรียนเพื่อทาการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็ นตัวแทนโรงเรียนร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผูส้ มัคร/ขัน้ ตอนการรับสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ
1. เป็ นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2-6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3
2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบคัดเลือกเพื่อเป็ นตัวแทนโรงเรียน โดยลงชื่อ สมัครได้ท่หี อ้ งฝ่ายต่างประเทศ ชัน้ 1 อาคาร
เรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา หรือตอบรับสมัครในสารสัมพันธ์ส่งให้กบั คุณครูประจาชัน้ ระหว่างวันอังคารที่ 11- วันอังคารที่ 18
กรกฎาคม 2560
3. นั ก เรีย นระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 2-4 ท าการสอบคัด เลือ กวัน พฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.50-08.20 น.
ณ ห้องมินิเธียเตอร์
4. นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5-มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทาการสอบคัดเลือกวันศุกร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.50-08.20 น.
ณ ห้องมินิเธียเตอร์
** สาหรับนักเรียนทีข่ น้ึ รถโรงเรียนจะทาการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เวลาพักกลางวัน
- ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2-3 เวลา 11.30-12.00 น.
- ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เวลา 12.20-12.50 น.
5. แจ้งผลการสอบคัดเลือกตัวแทน ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ณ บอร์ดหน้าอาคารประถมฯ-มัธยมฯ
6. การเข้าร่วมโครงการฯ ในครัง้ นี้ ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
นัก เรีย นที่ไ ด้ร ับ คัด เลือ กเข้า ร่ ว มโครงการในครัง้ นี้ จ ะได้เ ป็ น ตัว แทนนัก เรีย นของโรงเรีย นฯในการเข้า ร่ ว มการแข่ง ขัน ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 12 ในวันและเวลาที่แจ้ง ข้างต้น ขอความร่ว มมือผู้ป กครองให้คาปรึกษาแก่นักเรียน โดยพิจารณา
ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็ นสาคัญค่ะ
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 24/ 2560
เรือ่ ง รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็ นตัวแทนโรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครังที
้ ่12
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 / หากส่งช้ากว่าวันที่แจ้งโรงเรียนขอสงวนสิ ทธิ์ ในการสอบคัดเลือก)
ข้าพเจ้า .............................................................ผู้ป กครอง ด.ช./ด.ญ....................................................................... ชัน้ ........................
ได้รบั และรับทราบสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 24/2560 เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็ นตัวแทนโรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที1่ 2 แล้วมีความประสงค์ดงั นี้
 ให้นกั เรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็ นตัวแทนโรงเรียนฯ
 ให้นกั เรียนเข้าร่วมการสอบ/นักเรียนขึน้ รถโรงเรียน
 ไม่ประสงค์ให้นกั เรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือก

ลงชื่อ.....................................................................ผูป้ กครอง

Newsletter Special Edition 24/2017 July 7th, 2017
Application to take an entrance exam for the 12th Crown Diamond English Competition
Dear Parents/guardians of Primary 2 – Secondary 3 students,
Lertlah School Kanchanapisek Road has a policy to educate students to learn and reach their full potential in terms of
intelligence, emotional health, and being a good member of society. The instructional process focuses on developing critical
thinking skills and participating in various activities both inside and outside the classroom. The result is that students enjoy
learning, understand the lessons and are able to properly implement all that they have learned into their daily life.
Every year, the International Department sends students to join the ‘Crown Diamond English Competition’ for a
scholarship with an honour plaque and certificate. This year the competition will be held on Saturday, September 9th and Sunday,
September 10th, 2017 at Rittiyawannalai School. The details for students who are interested in applying for our ‘Student
Competency Development Program’ are as follows :
Student Qualifications/Application Procedure :
1. Students must be in a grade level between Primary 2 through to Secondary 3
2. To apply, fill in students’ name on the application sheet at the International Department is on the 1st floor of the Primary
- Secondary building or fill in and return the application form to the homeroom teacher within the due date between
Tuesday, July 11th – Tuesday, July 18th, 2017.
3. After application, Primary 2 – 4 students will take a mock test on Thursday, July 20th, 2017 from 07.50 am – 08.20 am
in the Mini theatre.
4. After application, Primary 5 – Secondary 3 students will take a mock test on Friday, July 21st, 2017 from 07.50 am –
08.20 am in the Mini theatre.
** School van students will take a mock test on Friday, July 21st, 2017 at lunch time
- Primary 2 – 3 will take a mock test from 11.30 am – 12.00 pm
- Primary 4 – Secondary 3 will take a mock test from 12.20 pm – 12.50 pm
5. Results will be posted on Thursday, July 27th, 2017 on the announcement board in front of Primary – Secondary
building.
6. There is no cost to participate in this activity.
Students who are selected for this project will become school representatives to participate in the ‘12th Crown Diamond
English Competition’. We would like to ask for your cooperation in discussing with your child about his/her interest in participating,
as well as considering their capability in English.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 24/2017
Application to take an entrance exam for the 12th Crown Diamond English Competition
(Please return this reply form by July 18th, 2017.)
I, ……………………………..………………………...……………, parent/guardian of ………………………..…………………….………………….,
Nickname…………………………………………………………. Class……..………… have read this newsletter Special Edition 24/2017.
 I would like my child to participate in the activity
 I would like my child to participate in the activity; he/she will be coming to school by school van
 I would not like my child to participate.

Parent/Guardian Signature ………………………………………………

