สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 37/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

การรับสมัครนักเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล (อายุระหว่าง 1.6 ปี – 2.6 ปี ) ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2560
ผูป้ กครองทุกท่าน

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบว่า ขณะนี้โรงเรียนฯ ได้เปิ ดรับสมัคร
นักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ขึน้ แล้ว โดยจะรับนักเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล อายุระหว่าง 1.6 ปี – 2.6 ปี
(พิ จารณาจากการคานวณตามปี การศึกษา) ได้อีกเพียง 20 คนเท่านัน้
ดังนั น้ จึ งให้ สิท ธิ์ ผู้ปกครองภายใน (ที่ มีบุ ตรหลานก าลัง ศึก ษาอยู่) สมัค รจองที่ เรี ยนให้ แ ก่ นั กเรี ยนก่ อ น
ผูป้ กครองภายนอก ตัง้ แต่วนั นี้ ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะเปิ ดรับสมัครนักเรียน
จากภายนอกต่อไป
อนึ่ง หากอัตราการรับ เต็ม ตามจานวนที่กาหนดไว้ โรงเรียนขอสงวนสิท ธิใ์ ห้แก่ ผู้ปกครองที่ชาระค่า ธรรมเนีย ม
การเรียนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได้มชี ่อื เข้าเรียนต่อไป และจะไม่เปิ ดห้องเรียนเพิม่ เติมอีก เนื่องจากจานวนห้องเรียนทีม่ อี ยู่
ในปจั จุบนั ได้จดั เตรียมไว้สาหรับปี การศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและขอขอบพระคุ ณผู้ป กครองทุ ก ท่ า นที่ม อบความไว้ว างใจส่ ง บุ ต รหลานเข้า เรีย น
ในหลักสูตร English Program ของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

หมายเหตุ ผูป้ กครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมและสมัครเรียนให้แก่บุตรหลานของท่านได้ทห่ี อ้ งธุรการ ตัง้ แต่วนั จันทร์ ถึง
วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.30-15.30 น. หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 894 5400 ถึง 5
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 37/2560
เรือ่ ง การรับสมัครนักเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล (อายุระหว่าง 1.6 ปี – 2.6 ปี ) ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2560
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ 4 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)........................................................................................
ชื่อเล่น.................................ชัน้ .......................ได้รบั และรับทราบสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 37/2560 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชัน้
เตรียมอนุบาล (อายุระหว่าง 1.6 ปี -2.6 ปี ) ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2560 แล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้......................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง...................................................................

Newsletter Special Edition 37/2017 August 2nd, 2017
Enrolment for Nursery Students (Age between 1.6 – 2.6 years) in Semester 2 of the 2017 Academic Year
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road would like to announce that enrolment for nursery level in Semester 2 of
the 2017 academic year has started. There are only 20 available vacancies for children between 1.6 and 2.6 years old.
Therefore, the school is providing our current students’ families the privilege of early enrolment (based on a first come,
first serve basis), which is valid until August 31st, 2017. Starting on September 1st, 2017, the vacancies will be available
to outsiders. In addition, due to our limited amount of classrooms, the school will not accept any more students when all
vacancies are filled.
We would like to thank you for your trust in sending your child(ren) to study in our English Program.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Remarks : For further information, please contact us at 02 894 5400 to 5 from 7:30 am. – 4:00 pm. on Mondays through
Fridays and from 8.30 am. – 3.30 pm. on Saturdays and Sundays.

Reply Form: Special Edition Newsletter 37/2017
Enrolment for Nursery Students (Age between 1.6 – 2.6 years) in Semester 2 of 2017 Academic Year
(Please return this reply form by August 4th, 2017)
I, ……………………………..……………….……, parent/guardian of………………………..…………………….………………………….....….,
Nickname…………………………,Class……..…………, have read this newsletter Special Edition 37/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………...…....……
…...……..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Parent/Guardian Signature……………………………………

