สารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 85/2560 วันที่ 8 มกราคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม Open House และเลิศหล้ าวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560
ผู้ปกครองทุกท่ าน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัดกิจกรรม Open House และเลิศหล้ าวิชาการ ภาคเรี ยนที่ 2/2560 ภายใต้ หัวข้ อ
“Your Future is Now: Episode 2” โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ เยี่ยมชมการจัดการเรี ยนการสอนทังครู
้ ไทยและครู ชาวต่างประเทศ ชมการแสดงผลงาน
และการแสดงความสามารถของนักเรี ยน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี ้
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา: วันพฤหัสบดีท่ ี 18 – วันศุกร์ ท่ ี 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
1. กิจกรรมเยี่ยมชมชัน้ เรี ยน ผู้ปกครองจะได้ เยี่ยมชมการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนของนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด พร้ อมทังชื
้ ่นชมผลงานที่มีความ
หลากหลายของนักเรี ยน ซึ่งเน้ นการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ โดยสัมผัสกับบรรยากาศการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เข้ าใจกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของคุณครู
ร่วมสังเกตการณ์ และมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของบุตรหลานในชัว่ โมงเรี ยน รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา อันเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยนเลิศหล้ า
2. การแสดงความสามารถของนักเรียน และการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จากฝี มือนักเรี ยน โรงเรี ยนฯ จัดให้ มีการแสดงความสามารถบนเวทีจาก
นักเรี ยนในชมรมต่างๆ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรี ยนในรูปแบบการแสดงเป็ นทีม หรื อแบบเดี่ยวด้ วย ซึ่งหลังจากเสร็ จสิ ้นการเยี่ยมชมการเรี ยน
การสอนในห้ องเรี ยนแล้ ว กิจกรรมการแสดงบนเวทีจะจัดขึ ้น ณ บริ เวณโดยรอบ และภายในอาคารยิมเนเซียม รวมทัง้ ผู้ปกครองสามารถร่ วมทาบุญกับทาง
โรงเรียนด้ วยการซือ้ ผลิตภัณฑ์ และสินค้ าจากฝี มือนักเรียนในชมรมต่ างๆ ที่จะจัดจาหน่ ายในวันงานและการแสดงดนตรี สากลของนักเรี ยนด้ วย
ซึ่งรายได้ หลังจากการจาหน่ ายสินค้ าในครั ง้ นี ้ โรงเรี ยนจะนาไปร่ วมสมทบทุนให้ แก่ มูลนิ ธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์ ต่อไป
3. กาหนดการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ปู กครองได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โรงเรี ยนจึงจัดตารางการเข้ าร่ วมกิจกรรม
เยี่ยมชมชันเรี
้ ยนของผู้ปกครองนักเรี ยนแต่ละระดับ ดังนี ้
กาหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561
เวลา 08.30 – 08.55 น.
ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม ชมวีดที ศั น์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
เวลา 08.55 – 09.00 น.
พิธีกรกล่าวต้ อนรับผู้ปกครองระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา เข้ าสู่กิจกรรม Open House และเลิศหล้ า
วิชาการภาคเรี ยนที่ 2/2560
เวลา 09.00 – 09.30 น.
ชีแ้ จงนโยบาย/แนวทางการพัฒนานักเรี ยน โดยท่านผู้อานวยการโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิ เษก
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์
เวลา 09.30 – 10.10 น.
เข้ าเยี่ยมชมชันเรี
้ ยน
เวลา 10.10 – 10.20 น.
ผู้ปกครองรับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 10.20 – 12.00 น.
ชมการแสดงระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝี มือนักเรี ยน/ชมการแสดง
ดนตรี สากล
ตารางการเข้ าร่ วมกิจกรรมเยี่ยมชมชัน้ เรียนของผู้ปกครองนักเรียนแต่ ละระดับ
วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

เวลาเข้ าห้ องเรียน
ห้ องเรียน
09.30 น. – 10.10 น. ป.1/1, ป.1/4, 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.3/1, ม.3/2

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561

09.30 น. – 10.10 น. ป.1/2, ป.1/3, ป.1/5, ป.2/3, ป.2/4, ป.3/2, ป3/3, ป.4/2, ป.4/3,
ป.5/1, ป.5/4, ป.6/1, ม.1/2, ม.2/1, ม.2/2

ระดับปฐมวัย (อนุบาล) : วันจันทร์ ท่ ี 29 – วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.45 น.
1. กิจกรรมเยี่ยมชมชัน้ เรียน ผู้ปกครองจะได้ เยี่ยมชมการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนของนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด ร่ วมสังเกตการณ์การมีสว่ นร่ วมกับ
กิจกรรมในห้ องเรี ยน ฝึ กการตอบคาถามเชิงคิดวิเคราะห์อย่างสร้ างสรรค์ และสัมผัสกับบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่สนุกสนาน และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ของคุณครูชาวต่างประเทศ และคุณครูไทย รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาอันเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
2. การแสดงความสามารถของนั กเรี ยน นอกจากการเยี่ยมชมชัน้ เรี ยนแล้ ว โรงเรี ยนฯ จัดให้ มีการแสดงความสามารถของนักเรี ยนบนเวที
ทุกห้ องเรี ยน ทุกระดับอีกด้ วย ซึ่งหลังจากเสร็ จสิ ้นการเยี่ยมชมการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนแล้ ว จะมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ อาคารยิมเนเซี ยม
ตามกาหนดการของโรงเรี ยนฯ

Newsletter Special Edition 85/2017 January 8th, 2018.
Invitation to Lertlah Semester 2/2017 Open House
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road would like to invite parents/guardians to our Open House ‘Your Future Is Now: Episode 2’
this semester. Parents/Guardians will have an opportunity to observe students during their lessons in their classrooms, see the
students’ work, and witness the students’ various abilities. The event’s details are as follows:

Primary and Secondary Levels: January 18th – 19th, 2018 08:30 am. – 12:00 pm.
1. Visiting the Classrooms Parents/Guardians will have a close observation of the students participating in their lessons in the
classrooms, as well as a close look at a variety of students’ work that helps students to practice critical thinking skills, creativity and
imagination. We hope that after seeing the lessons, you will have a better understanding of the school’s unique educational
management.
2. Student Performances and Selling of Students’ Works Students from various clubs will perform on stage in the gymnasium,
demonstrating their skills and talents, be it individually or in groups. Parents/Guardians can also purchase products and crafts made by
the students. All the income will be donated to the Protheses Foundation of Her Royal Highness The Princess Mother. In addition,
throughout the activity, the hardcourt area will be filled with music that will be performed by some of our students.
3. Schedule For your convenience, below is the schedule.
January 18th – 19th, 2018
08:30 am. – 08:55 am.
Registration at the gymnasium
08:55 am. – 09:00 am.
Welcome speech
09:00 am. – 09:30 am.
Stating school policy and developments by the school Director, Ajarn Seri Parndejpong
09:30 am. – 10:10 am.
Classroom visitation
10:10 am. – 10:20 am.
Snack break at the gymnasium
10:20 am. – 12:00 pm.
Student performances and the selling of students’ crafts
Classroom Visitation Schedule
Date

Time

January 18th, 2018

09:30 am. – 10:10 am.

January 19th, 2018

09:30 am. – 10:10 am.

Class
P.1/1, P.1/4, P.2/1, P.2/2, P.2/5, P.3/1, P.3/4, P.4/1, P.5/2,
P5/3, P.6/2, P.6/3, M.1/1, M.3/1, M.3/2
P.1/2, P.1/3, P.1/5, P.2/3, P.2/4, P.3/2, P.3/3, P.4/2, P.4/3,
P.5/1, P.5/4, P.6/1, M.1/2, M.2/1, M.2/2

Kindergarten Levels: January 29th – 31st, 2018 08:30 am. – 11:45 am.
1. Visiting the Classrooms Parents/Guardians will have a close observation of students participating in their fun lessons in the
classrooms, as well as a close look at students practicing their critical thinking skills, creativity and imagination through answering
questions. We hope that after seeing the lessons, you will have a better understanding of the school’s unique educational
management.
2. Student Performances After the classroom visitation, students from each class will perform on stage in the gymnasium,
demonstrating their skills and talents.

3. การประมูลผลงานนั กเรี ยน ในภาคเรี ยนที่ 2/2560 นี ้ โรงเรี ยนได้ จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ ผ้ ูปกครองมีส่วนร่ วมกับคณะครู นักเรี ยน
และโรงเรี ยน มีโอกาสสร้ างบุญ สร้ างกุศล และสร้ างความสุขให้ แก่ ผ้ ูอ่ ืน หรื อบุคคลที่ต้องการความช่ วยเหลือในสังคม โดยจัดให้ มีการประมูล
ผลงานของนั กเรี ยนในทุ กห้ องเรี ยน น ารายได้ ร่ วมสมทบทุ นให้ แก่ มู ลนิ ธิ ขาเที ยมในสมเด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื่ อเป็ น
สาธารณประโยชน์ ต่อไป กิจกรรมนี ้นักเรี ยนในแต่ละห้ องได้ ร่วมกับแม่ครู ประจาชันจั
้ ดทาเป็ นผลงาน ชิ ้นงานที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จริ งมาจัดแสดง และ
นามาประมูล เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจเลือกประมูลตามความสนใจ โดยตังราคาเริ
้
่ มต้ นที่เหมาะสมตามวัสดุ ขนาด และการใช้ งาน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้ าร่ วม
กิจกรรมครัง้ นี ้ตามความสมัครใจ
4. กาหนดการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ปู กครองได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โรงเรี ยนจึงจัดตารางการเข้ าร่ วมกิจกรรม
เยี่ยมชมชันเรี
้ ยนของผู้ปกครองนักเรี ยนแต่ละระดับ ดังนี ้
กาหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561
เวลา 08.30 – 08.55 น.
ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม ชมวีดที ศั น์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
เวลา 08. 55 – 09.00 น.
พิธีกรกล่าวต้ อนรับผู้ปกครองระดับอนุบาลเข้ าสูก่ ิจกรรม Open House และเลิศหล้ าวิชาการ ภาคเรี ยนที่ 2/2560
เวลา 09.00 – 09.30 น.
ชีแ้ จงนโยบาย/แนวทางการพัฒนานักเรี ยน โดยท่านผู้อานวยการโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนก าญจนาภิเษก
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์
เวลา 09.30 – 10.10 น.
เข้ าเยี่ยมชมชันเรี
้ ยน
เวลา 10.10 – 10.20 น.
ผู้ปกครองรับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 10.20 – 11.45 น.
ชมการแสดงระดับปฐมวัย (อนุบาล) และการประมูลผลงานนักเรี ยน
ตารางการเข้ าร่ วมกิจกรรมเยี่ยมชมชัน้ เรียนของผู้ปกครองนักเรียนแต่ ละระดับชัน้
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561

เวลาเข้ าชมห้ องเรียน
ห้ องเรียน
09.30 น. – 10.10 น. เตรี ยมอนุบาลห้ อง 2, อ.1/2, อ.1/4, อ.1/7, อ.2/1, อ.2/3, อ.3/2, อ.3/4, อ.3/7

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

09.30 น. – 10.10 น.

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

09.30 น. – 10.10 น.

เตรี ยมอนุบาลห้ อง 1, เตรี ยมอนุบาลห้ อง 4, อ.1/1, อ.1/6, อ.2/4, อ.2/5, อ.2/7, อ.3/1,
อ.3/3
เตรี ยมอนุบาลห้ อง 3, อ.1/3, อ.1/5, อ.2/2, อ.2/6, อ.2/8, อ.3/5, อ.3/6

ขอเรี ยนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้ าร่ วมกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรม Open House และเลิศหล้ าวิชาการ ภาคเรี ยนที่
2/2560 อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน และสาหรับผู้ปกครองนักเรี ยนในระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ทุกท่าน หากประสงค์เข้ าเยี่ยมชมการเรี ยนการสอน
ของระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถแจ้ งความประสงค์ได้ ที่ห้องธุรการ โดยแจ้ งวันและห้ องเรี ยนที่ ต้องการเยี่ยมชม ตามตารางที่
กาหนดไว้ แล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านทีใ่ ห้ ความร่วมมือด้ วยดีมาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 85/2560
เรื่องขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม Open House และเลิศหล้ าวิชาการ ภาคเรี ยนที่ 2/2560
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 11 มกราคม 2561)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ.)........................................................................
ชื่อเล่น.......................................ชัน..................................ได้
้
รับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 85/2560 เรื่ อง ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม Open House และเลิศหล้ า
วิชาการ ภาคเรี ยนที่ 2/2560 แล้ วมีความประสงค์
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
วันที่ 18 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมกิจกรรม จานวน...........คน
 ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
วันที่ 19 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมกิจกรรม จานวน............คน
 ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ระดับปฐมวัย (อนุบาล)
วันที่ 29 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมกิจกรรม จานวน...........คน
 ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมกิจกรรม จานวน............คน
 ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมกิจกรรม จานวน............คน
 ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง................................................................

3. Auction of Students’ Crafts This is a good opportunity for all to make merit by making donations to help the needs in our
society. Hence, we would like to invite parents/guardians to participate in an auction of handicrafts made by our kindergarten
students and teachers. The donation will be given to the Protheses Foundation of Her Royal Highness The Princess Mother. Each
classroom will have a craft for the auction with a reasonable starting price.
4. Schedule For your convenience, below is the schedule.
January 29th – 31st, 2018
08:30 am. – 08:55 am. Registration at the gymnasium
08:55 am. – 09:00 am. Welcome speech
09:00 am. – 09:30 am. Stating school policy and developments by the school Director, Ajarn Seri Parndejpong
09:30 am. – 10:10 am. Classroom visitation
10:10 am. – 10:20 am. Snack break at the gymnasium
10:20 am. – 11:45 am. Student performances and the auction
Classroom Visitation Schedule
Date

Time

Class

January 29th, 2018

09:30 am. – 10:10 am.

N.2, K.1/2, K.1/4, K.1/7, K.2/1, K.2/3, K.3/2, K.3/4, K.3/7

January 30th, 2018

09:30 am. – 10:10 am.

N.1, N.4, K.1/1, K.1/6, K.2/4, K.2/5, K.2/7, K.3/1, K.3/3

January 31st, 2018

09:30 am. – 10:10 am.

N.3, K.1/3, K.1/5, K.2/2, K.2/6, K.2/8, K.3/5, K.3/6

In addition, parents/guardians of kindergarten students who wish to visit Primary or Secondary Levels, please contact the
Main Office. Thank you for your continued support and cooperation.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 85/2017
Invitation to Lertlah Semester 2/2017 Open House
(Please return this reply form by January 11th, 2018.)
I, ………………………………………………………...….……, parent/guardian of ……………..………..………………..…………………..,
Nickname …………………………. Class ……….… have read this newsletter Special Edition 85/2017.
Primary and Secondary Level
January 18th, 2018
 Participate/Number of persons: ……………
 Will not participate.
January 19th, 2018
 Participate/Number of persons: ……………
 Will not participate.
Comments: …………………………………………………………….………………....……………………...……………………………….…..……...
…………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………
Kindergarten Level
January 29th, 2018
 Participate/Number of persons: ……………
 Will not participate.
th
January 30 , 2018
 Participate/Number of persons: ……………
 Will not participate.
st
January 31 , 2018
 Participate/Number of persons: ……………
 Will not participate.
Comments: …………………………………………………………….………………....……………………...…………………………………....……..
…………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

