สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 70/2560 วันที่ 10 พฤศจิ กายน 2560
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิ จกรรม “Genius Contest 2017” ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
เรียน ท่านผูป้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จดั กิจกรรม “Genius Contest 2017” ซึง่ เป็ นกิจกรรมการแข่งขันตอบคาถามภาษาอังกฤษทีโ่ รงเรียนจัดขึน้
มาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เพือ่ สนับสนุนให้นกั เรียนแสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปญั หาในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดจนส่งเสริมให้นกั เรียนได้หาความรูร้ อบตัวนอกห้องเรียน และมีความมันใจในการใช้
่
ภาษาอังกฤษ
ในครัง้ นี้ โรงเรียนฯ มีกจิ กรรมทีจ่ ดั ขึน้ ใหม่ให้นกั เรียนทุกคนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ เพียงตอบคาถามภาษาอังกฤษลงในใบตอบรับของสารสัมพันธ์
ทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง และตัดส่วนของใบตอบรับคืนครูประจาชัน้ เพือ่ ร่วมลุน้ รางวัลพิเศษ (ระดับละ 1 รางวัล) สาหรับนักเรียนทีต่ อ้ งการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
Genius Contest 2017 สามารถกรอกใบสมัครด้านล่าง พร้อมส่งใบตอบรับกลับมาให้ครูประจาชัน้ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 กาหนดการ
รับสมัคร และกาหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Genius Contest 2017 มีดงั ต่อไปนี้
กาหนดการรับสมัคร และการแข่งขัน
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3)
2. การแข่งขัน
ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

วันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2560
วัน
วันศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560

เวลา
11.20 - 11.55 น.
12.20 - 12.45 น.
12.20 - 12.45 น.

สถานที่
ห้อง
มินิเธียเตอร์

หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิไม่
์
อนุญาตผูป้ กครอง
เข้าชมการแข่งขัน

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ผา่ นเข้ารอบชิ งชนะเลิ ศ คุณครูจะออกจดหมายแจ้งให้ท่านผูป้ กครองทราบในลาดับต่อไป
2. นักเรียนที่ไม่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Genius Contest 2017 สามารถร่วมสนุกกับการตอบคาถามภาษาอังกฤษ
ในสารสัมพันธ์ฉบับนี้ ได้เช่นกัน
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 70/2560
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิ จกรรม “Genius Contest 2017” ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิ กายน 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ)...............................................................................
ชือ่ เล่น........................... ชัน้ ...................... ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 70/2560 เรือ่ งการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “Genius Contest 2017”
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้ว และมีความประสงค์
 ประสงค์ให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรายการนี้
 ไม่ประสงค์ให้นกั เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจาก............................................................................................................................................................
คาถามสาหรับนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3
คาถาม
คาตอบ (วงกลมคาตอบที่ถกู ต้อง)
1. What does tiny mean?
A. very small
B. very big
C. medium size
2. What’s next in the pattern? A A B C A A B C A A B C ___
A. CAAB
B. ABCC
C. AABC
คาถามสาหรับนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
คาถาม
คาตอบ (วงกลมคาตอบที่ถกู ต้อง)
1. What do cows drink?
A. milk
B. orange juice
C. water
2. How many days are there in a leap year?
A. 365
B. 366
C. 360
คาถามสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
คาถาม
คาตอบ (วงกลมคาตอบที่ถกู ต้อง)
1. Which body system do the lungs belong to?
A. Respiratory system B. Circulatory system C. Digestive system
2. What is Australia?
A. a country
B. a continent
C. both
ลงชือ่ ผูป้ กครอง................................................................

Newsletter Special Edition 70/2017 November 10, 2017
Grade 1 - Grade 9 Genius Contest 2017 Application
Dear Parents/Guardians
Lertlah School Kanchanapisek Road is hosting the "Genius Contest 2017" which is an annual activity. This purpose of this
English quiz competition is to develop the students to solve problems by analytical thinking using their English language skills. This
includes allowing the students to find general knowledge outside of the classroom and develop self-confidence in using the English
language.
This year, there will be a new activity for students to answer English questions at the bottom of this form to get a special prize
(1 prize per level). Parents of students who are interested in participating in the "Genius Contest 2017", can fill out the application form
below and please return the reply slip to your child’s homeroom teacher by November 17th, 2017.
Schedule
1. Application Date
Grade 1 - Grade 9
November 10th - November 17th, 2017
2. Final Round Date
Remark
Levels
Date
Time
Place
Grade 1 - 3
Friday, November 24th, 2017
11.20 - 11.55
Mini - theatre
Parents are not
nd
allowed to watch
Grade 4 - 6
Wednesday, November 22 , 2017
12.20 - 12.45
th
the competition.
Grade 7 - 9
Friday, November 24 , 2017
12.20 - 12.45
Remark : 1. Students who advance to the finals will be sent a letter to inform their parents at a later date.
2. Students who are not enrolled in the Genius Contest 2017 can also participate in the English quiz in this reply form.
Sincerely,
Lertlah School Kanchnapisek Road

Reply Form for Newsletter : Special Edition 70/2017
Subject : Grade 1 - Grade 9 Genius Contest 2017 Application
(Please return this reply form by November 17th , 2017.)
I, ………………………………..……………………….……, parent/guardian of …………………………………………..………………………….,
Nickname…………………………………….……. Class………...…………………..…… have read this newsletter “Special Edition 70/2017.”
 I would like my child to participate in the activity.
 I would not like let my child to participate.
Comments:……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Quiz for students in grade 1 - 3
Quiz
Answer (Circle the correct answer)
1. What does tiny mean?
A. very small
B. very big
C. medium size
2. What’s next in the pattern? A A B C A A B C A A B C ___
A. CAAB
B. ABCC
C. AABC

1. What do cows drink?
2. How many days are there in a leap year?

Quiz for students in grade 4 - 6
Answer (Circle the correct answer)
A. milk
B. orange juice
C. water
A. 365
B. 366
C. 360

Quiz
1. Which body system do the lungs belong to?
2. What is Australia?

Quiz for students in grade 7 - 9
Answer (Circle the correct answer)
A. Respiratory system B. Circulatory system C. Digestive system
A. a country
B. a continent
C. both

Quiz

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

