สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 44/2560 วันที่ 15 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผูป้ กครองระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก มีกาหนดจัดกิ จกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ณ โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปี ที่
1 – 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิ งหาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู้ กครองและนักเรียนได้รบั
ทราบข้อมูลสาคัญต่างๆ ของโรงเรียนโดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาทัง้ หลักสูตรสามัญ หลักสูตร English Program หลักสูตร
นานาชาติ และการศึกษาต่ อต่ างประเทศ รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ อให้แก่บุตรหลานใน
อนาคตต่อไป ดังกาหนดการต่อไปนี้
กาหนดการ
เวลา 08.00 – 08.30 น. ผูป้ กครองลงทะเบียน ณ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 08.30 – 08.35 น. พิธเี ปิ ด พิธกี รกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
เวลา 08.35 – 09.00 น. ประธานกล่าวต้อนรับผูป้ กครองทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 09.00 – 09.50 น. การบรรยาย แนวทางการจัดการศึกษา และการศึกษาต่อ
(โรงเรียนละ15นาที)
ลาดับที่ 1 โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
ลาดับที่ 2 โรงเรียนหลักสูตรสามัญ
ลาดับที่ 3 โรงเรียนหลักสูตร English Program
เวลา 09.50 – 11.00 น. การเสวนา หัวข้อ “สถานศึกษาแบบไหน ที่สร้างให้เกิ ดสังคมแห่งการเรียนรู”้
เวลา 11.00 – 11.10 น. แบ่งกลุ่มผูป้ กครองเข้าเยีย่ มชมการเรียนการสอน
เวลา 11.10 – 12.00 น. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูไทย และครูชาวต่างประเทศ
เวลา 12.00 น.
จบกิจกรรม
จึงขอเรียนเชิญท่านผูป้ กครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน และเวลาทีร่ ะบุไว้โดยพร้อมเพรียงกัน และขอความร่วมมือ
ผูป้ กครองทุกท่านโปรดส่งใบตอบรับทีแ่ นบมาด้วยนี้ ได้ที่คณ
ุ ครูประจาชัน้ ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิ งหาคม 2560 นี้ ค่ะ
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 44/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 18 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.) ...................................................................
ชื่อเล่น ................................. ชัน้ .......................... ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 44/2560 เรื่อง กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แล้ว และมีความประสงค์ดงั นี้
 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน ...................... คน
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 4
เนื่องจาก...........................................................................................................................................................................
และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้.............................................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง.................................................................

Newsletter Special Edition 44/2017 August 15th, 2017
Guidance Activity about Further Study in Matayom 1 and 4
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road will hold a guidance activity about further study in Matayom 1 and 4
for students in Primary 4 – 6 and Matayom 1 – 3. The activity will be held on August 31st, 2017 from 08.00 to 12.00.
In this activity, parents and students will receive information from guest speakers of several educational institutions about
further education in Thai curriculum, English Program and International Program, as well as information about studying
abroad. Parents will be able to inquire for further information during the questioning session.
08.00 – 08.30
08.30 – 08.35
08.35 – 09.00
09.00 – 09.50
(15 minutes per school)

09.00 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00

Schedule
Registration in the gymnasium
Opening Ceremony
Speech from the chairman
Lectures on Educational Management and Further Education
1. International School
2. Thai Curriculum School
3. English Program School
Discussion on “The Type of Educational Institution that Enhances a Learning Society”
Assembling parents into groups
Classroom visitation
End of activity

Please let us know your intention by returning the reply form below to your child’s homeroom teacher by August
18 , 2017. Your cooperation and presence at the activity will be greatly appreciated.
th

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Reply Form of Newsletter Special Edition 44/2017
Guidance Activity about Further Study in Matayom 1 and 4
(Please return this reply form by August 18th, 2017.)
I, …………………………………………….…………, parent/guardian of …………………………………………..……………..….,
or (Nickname)…………………………. in (Class)………… have read this newsletter Special Edition 44/2017.
 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 ………………………………………………

