สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 49/2560 วันที่ 28 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

ขอเชิ ญเข้าร่วมกิ จกรรม Open House และเลิ ศหล้าวิ ชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
ผูป้ กครองทุกท่าน
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัดกิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
ภายใต้หวั ข้อ “Your Future is Now” ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 ตัง้ แต่เวลา 08.10 - 14.30 น. โดยเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครอง
ได้เยีย่ มชมการจัดการเรียนการสอนทัง้ ครูไทยและครูชาวต่างประเทศ ชมการแสดงผลงาน และการแสดงความสามารถ
ของนักเรียนในทุกระดับชัน้ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
1. กิ จกรรมเยี่ยมชมชัน้ เรียน: ผูป้ กครองจะได้เยีย่ มชมการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
พร้อมทัง้ ชื่นชมผลงานทีม่ คี วามหลากหลายของนักเรียน ซึง่ เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยสัมผัสกับบรรยากาศ
การเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ร่วมสังเกตการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบุตรหลาน
ในชัวโมงเรี
่
ยน รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา อันเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2. กาหนดการ: เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผปู้ กครองได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนจึงจัด
กาหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 และตารางการเข้าร่วมกิจกรรมเยีย่ มชมชัน้ เรียนของผูป้ กครองนักเรียน
แต่ละระดับชัน้ ดังนี้
2.1 กาหนดการจัดกิ จกรรมวันที่ 5 - 6 กันยายน 2560
กาหนดการช่วงเช้า (ระดับอนุบาล)
เวลา 08.10 - 08.30 น. ผูป้ กครองลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 08.30 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับผูป้ กครองระดับอนุบาลเข้าสูก่ จิ กรรม Open House
และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดย อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
เวลา 09.00 - 09.30 น. เยีย่ มชมชัน้ เรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน
เวลา 09.30 - 09.40 น. ผูป้ กครองรับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 09.40 - 11.00 น. ชมการแสดงระดับอนุบาล
จบกิจกรรมช่วงเช้า

Newsletter Special Edition 49/2017 August 28th, 2017
Invitation to participate in the Lertlah Open House and Academics Day, Semester 1/2017
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanaphisek Road, will hold the Lertlah Open House activity and Academics Day
st
in the 1 semester 2017. The theme is "Your Future is Now" and the activity will be on September 5 - 6, 2017
from 08.10 a.m. - 02.30 p.m. This activity will be a good opportunitiy for parents to visit the classroom and to
view their child works. Parents will get a chance to see the student performances for every classroom in kindergarten
and clubs in the primary and secondary levels. The details are as follows:
1. Classroom visitation: parents can visit and observe the students learning in the classroom. In the
gymnasium the school will display all the students work with in a variety of projects which emphasize creative
ideas and learning experience, which is unique at Lertlah School.
2. Schedule of the activities: The school scheduled for parents to participate in all activities on
September 5 - 6, 2017 including visiting the classroom, as follows:
2.1 September 5 - 6, 2017 schedule separated into 2 sections
Morning Schedule: Kindergarten Level
08.10 - 08.30 a.m.
08.30 - 09.00 a.m.
09.00 - 09.30 a.m.
09.30 - 09.40 a.m.
09.40 - 11.00 a.m.

Parents Registration at the gymnasium
Welcoming speech from the director (Mr. Seri Pandejpong)
Visit the classroom
Parents will go back to the gymnasium/snack break
Performances will take place (Classroom performances)
End of the morning section

กาหนดการช่วงบ่าย (ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา)
เวลา 12.15 - 12.30 น. ผูป้ กครองลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 12.30 - 13.00 น. กล่าวต้อนรับผูป้ กครองระดับประถม - มัธยม เข้าสูก่ จิ กรรม Open House
และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดย อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
เวลา 13.00 - 13.30 น. เยีย่ มชมชัน้ เรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน
เวลา 13.30 - 13.40 น. ผูป้ กครองรับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 13.40 - 14.30 น. ชมการแสดงของนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
2.2 ตารางการเข้าร่วมกิ จกรรมเยี่ยมชมชัน้ เรียนของผูป้ กครองนักเรียนแต่ละระดับชัน้
วัน/เดือน/ปี
วันอังคารที่
5 กันยายน 2560

วันพุธที่
6 กันยายน 2560

เวลา
09.00 น. - 09.30 น.
13.00 น. - 13.30 น.
09.00 น. - 09.30 น.
13.00 น. - 13.30 น.

ระดับชัน้
เตรียมอนุบาลห้อง 2, อ.1/2, อ.1/4, อ.1/5, อ.2/1, อ.2/3, อ.2/6,
อ.2/8, อ.3/2, อ.3/4, อ.3/5, อ.3/6
ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.2/3, ป.2/4, ป.3/2, ป.3/3, ป.4/2, ป.4/3,
ป.5/1, ป.5/4, ป.6/1, ม.1/2, ม.2/2, ม.3/2
เตรียมอนุบาลห้อง 1, อ.1/1, อ.1/3, อ.1/6, อ.1/7, อ.2/2, อ.2/4,
อ.2/5, อ.2/7, อ.3/1, อ.3/3, อ.3/7
ป.1/1, ป.1/2, ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.3/1, ป.3/4, ป.4/1, ป.5/2,
ป.5/3, ป.6/2, ป.6/3, ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1

ขอเรียนเชิญผูป้ กครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเยีย่ มชมการจัดการเรียนการสอน และขอเรียนเชิญผูป้ กครอง
นักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยทุกท่าน เข้าเยีย่ มชมการเรียนการสอนของระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันด้วยค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 49/2560
เรือ่ ง ขอเชิ ญเข้าร่วมกิ จกรรม Open House และเลิ ศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................... ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.)................................................................
ชื่อเล่น.................................. ชัน้ .................................. ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 49/2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560 แล้ว และมีความประสงค์ดงั นี้
 เข้าร่วมกิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน ...................... คน
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้..................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง.....................................................................

Afternoon Schedule: Primary and Secondary Levels
12.15 - 12.30 p.m.
Parents Registration at the gymnasium
12.30 - 13.00 p.m.
Welcoming speech from the director (Mr. Seri Pandejpong)
13.00 - 13.30 p.m.
Visit the classroom
13.30 - 13.40 p.m.
Parents will go back to the gymnasium/snack break
13.30 - 14.30 p.m.
Performances will take place (Club performances)
End of the morning session
2.2 Classroom visitation schedules
Date
Tuesday,
September 5, 2017

Wednesday
September 6, 2017

Time

Levels
N2, K.1/2, K.1/4, K.1/5, K.2/1, K.2/3, K.2/6, K.2/8, K.3/2,
09.00 - 09.30 a.m.
K.3/4, K.3/5, K.3/6
P.1/3, P.1/4, P1/5, P.2/3, P.2/4, P.3/2, P.3/3, P.4/2, P.4/3,
01.00 - 01.30 p.m.
P.5/1, P.5/4, P.6/1, M.1/2, M.2/2, M.3/2
N1, K.1/1, K.1/3, K.1/6, K.1/7, K.2/2, K.2/4, K.2/5, K.2/7,
09.00 - 09.30 a.m.
K.3/1, K.3/3, K.3/7
P.1/1, P.1/2, P.2/1, P.2/2, P.2/5, P.3/1, P.3/4, P.4/1, P.5/2
01.00 - 01.30 p.m.
P.5/3, P.6/2, P.6/3, M.1/1, M.2/1, M.3/1

All parents are invited to attend the Lertlah Open House and Academics Days. For the kindergarten
parents who are interested to visit the primary and secondary classrooms, please feel free to participate following
the schedule each day.
We look forward to seeing you on September 5th and 6th and thank you for your continuous cooperation
and support.
Sincerely yours,
Lertalh School Kanchanapisek Road
Reply Form of Newsletter Special Edition 49/2017
Invitation to participate in the Lertlah Open House and Academics Day, Semester 1/2017
(Please return this reply form by August 31th, 2017)
I,……………………………….……………….…, parent/guardian of………...……..…………………………………….…,
Nickname……………………..…., Class……………….……, have read this Newsletter Special Edition 49/2017.
 I would like to participate in this activity. Number of people …………………….
 I will not participate in this activity, because
Comments: …………………………………………………………………………...……………………………
Parent/Guardian Signature ………………………..………….

