สารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 74/2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม Pre – Orientation ของนั กเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการศึกษาต่ อชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสูตร
นานาชาติ โรงเรี ยนเลิศหล้ า ถนนเพชรเกษม
เรียน ผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก ขอเรี ยนเชิญท่านผู้ปกครองเข้ าร่ วมกิจกรรม Pre – Orientation ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ในการศึกษาต่อชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 หลัก สูต รนานาชาติ ณ โรงเรี ย นเลิศหล้ า ถนนเพชรเกษม เพื่อ รั บ ทราบแนวทางการจัด การศึ ก ษา
ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ ที่มุ่งเน้ น การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการเรี ยนรู้วิชาการสูร่ ะดับสากล ภายใต้ การจัดการเรี ยนการสอนของครูชาวต่างประเทศเจ้ าของภาษา มีระบบการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานสากล
จากประเทศแคนาดา การพัฒนาให้ นกั เรี ยนใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างสร้ างสรรค์ มีระบบการดูแลและเอาใจใส่นกั เรี ยนอย่างใกล้ ชิด เป็ นรายบุคคล มีสภาพ
สัง คม สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื อ้ ต่ อ การเรี ย นรู้ และมี ค วามปลอดภัย สูง สุด รวมทัง้ การมุ่ง เน้ น ให้ นัก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ณ “โรงเรี ย นสาธิ ต นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล” และโรงเรี ยนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
โดยกิจกรรม Pre – Orientation ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการศึกษาต่ อชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ
กาหนดจัดขึน้ ในวันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกายน 2560 ระหว่ าง เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 6 โรงเรี ยนเลิศหล้ า ถนนเพชรเกษม ดัง
กาหนดการต่อไปนี ้
กาหนดการกิจกรรม Pre – Orientation
เวลา 08.00 – 8.30 น.
ผู้ปกครองลงทะเบียนที่ห้องประชุมชัน้ 6
เวลา 08.30 – 8.50 น.
ประธานกล่าวต้ อนรับท่านผู้ปกครองและชี ้แจงนโยบายโรงเรี ยน
เวลา 08.50 – 9.05 น.
แนะแนวการศึกษาในระดับชัน้ M.1 – M.3 โดย Ms.Jacquie Murphy Mr.Tim Healy และ
คณะครูระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
เวลา 09.05 – 09.15 น. ชมการแสดงของนักเรี ยนระดับชัน้ M.1 – M.3
เวลา 09.15 – 11.15 น. ชมสาธิตการเรี ยนการสอนและผลงานนักเรียน (ฐานละ 15 นาที)
ฐานที่ 1 Science Station
ฐานที่ 2 English Station
ฐานที่ 3 Mathematic Station
ฐานที่ 4 Occupation and Computer / TOEFL Station
ฐานที่ 5 Social Studies / Art Station
ฐานที่ 6 Thai Project Station
เวลา 11.15 – 11.25 น. ชมการแสดงของนักเรี ยนระดับชัน้ M.1 – M.3
เวลา 11.25 – 11.30 น. ผู้ปกครองทาแบบประเมินการเข้ าร่วมกิจกรรม
เวลา 11.30 น.
เสร็ จสิ ้นกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 74/2560
เรื่อง ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม Pre – orientation ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการศึกษาต่ อชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... ผู้ปกครอง(ด.ช./ด.ญ)...................................................................................
ชื่อเล่น............................ ชัน......................ได้
้
รับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 74/2560 เรื่ องขอเชิญเข้ าร่วมกิจกรรม Pre – Orientation ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการศึกษาต่อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ เรียบร้ อยแล้ ว มีความประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
 มาเข้ าร่วมประชุม จานวน.......................................คน
 ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจาก .............................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง....................................................................

Newsletter Special Edition 74/2017 November 20th, 2017
Invitation to the Pre – orientation of Middle School Year 1 International Program
Dear Parents,
Lertlah School Kanchanapisek Road would like to extend an invitation to all parents of 2017 academic year students in Primary
4 to 6 (English and International Programs) to the Pre – orientation meeting at Lertlah Petkasem Road on Friday, November 24th, 2017 from
8.00 am. to 11.30 am. The objectives of this meeting are to ensure that parents are informed of the school policies, curriculum, classroom
management, student development, extra – curricular activities, expectations from the school, and parents and students’ expectations.
At Lertlah School, we emphasize on the quality of our education and student development. Our fully qualified and experienced teachers are
native English – speakers who are specialized in innovative and personalized student learning. Students are encouraged to continue their
higher education at prestigeious schools such as the Mahidol University International Demonstration School.
We hope that through this meeting and continued communication between home and school in the future, we can establish
programs for our students to ensure that they reach their fullest potentials in terms of both academics and personal growth.
The agenda for the meeting is as follows :
08.00 – 8.30 am.
Registration at the Sixth Floor Conference Room
08.30 – 8.50 am.
Chairperson Welcomes Parents and Inform School Policies
08.50 – 9.05 am.
Education Guidance by Ms.Jacquie Murphy, Mr.Tim Healy and Matayom teachers
09.05 – 09.15 am.
M.1 – M.3 Student Performances
09.15 – 11.15 am .
Class Demonstrations by International and Thai Teachers (15 minutes per station)
Station 1 Science Station
Station 2 English Station
Station 3 Mathematic Station
Station 4 Occupation and Computer / TOEFL Station
Station 5 Social Studies / Art Station
Station 6 Thai Project Station
11.15 – 11.25 am.
M.1 – M.3 Student Performances
11.25 – 11.30 am .
Parents Complete Evaluation Form
11.30 am.
End of Activities
Thank you for your kind attention and continued cooperation.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 74/2017
Invitation to the Pre – orientation of Middle School Year 1 International Program
(Please return this reply form by November 22nd,2017.)
I, ……………………………..………………………………, parent/guardian of ………………………..…………………….……………….…...….,
Nickname…………………………. Class……..………… have read this newsletter Special Edition 74/2017.
 Attend the meeting. Please specify number of parents attending…………………….………………………………………………….....…...
 I will not attend the meeting because …………………….……………………….……………..........…………………….…………….…….....
Parent/Guardian Signature …………………………………………

