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โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ฉบับที่ 7 วันที่ 22 มกราคม 2561

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน ผ่านพ้นช่วง
Hello and welcome back! We hope everyone had
วันหยุดเทศกาลต่อเนือ่ งมามากมาย อาทิ วันปีใหม่ วันเด็ก วันครู a great New Year’s holiday and are ready to finish out
ทุกคนคงได้ฟนื้ ฟูพลังบวกให้กบั ชีวติ ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจให้ the school year! The following are upcoming news
กลับมาสดชืน่ แจ่มใสในทุกวัน พร้อมต่อการเรียนและการทำ�งาน and events:
กันแล้วนะคะ และใกล้จะสอบปลายภาคเรียนแล้ว อย่าลืม
ทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ขอให้นักเรียนทุกคน
โชคดีในการสอบนะคะ
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 7 มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังนี้
กิจกรรมผู้ปกครองพบครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

Parent-Teacher Conferences

เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน
และโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้
ผูป้ กครองได้พบครูผสู้ อนชาวต่างประเทศเพือ่ ซักถามถึงพัฒนาการ
ด้านภาษาอังกฤษของบุตรหลานของตน ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีใน
การแลกเปลีย่ นเรียนรูพ้ ร้อมเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูป้ กครองและครูทีจ่ ะนำ�ไปปรับใช้ในการดูแลและ
เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ก ับนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้นและ
นำ�ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีกำ�หนดจัดกิจกรรม ดังนี้
* ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลศึกษาปีที่ 3
วันที่ 22-25 ม.ค. 61
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 61
ขอเรียนเชิญท่านผูป้ กครองเข้าพบครูผสู้ อนชาวต่างประเทศ
ตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดสำ�หรับ
ผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ

Lertlah School hosts bi-annual parent-teacher
conferences to give parents the opportunity to
familiarize themselves with school policy, as well as
providing one-on-one time with their child’s teacher.
An exchange of information between school and home
is beneficial to integrating English language into day
to day life. The schedule is as follows:
* Nursery – Kindergarten 3
January 22 - 25, 2018
* Primary 1 – Secondary 3
January 29 - February 1, 2018
We would like to encourage all parents to attend
the Parent-Teacher conference during the assigned
times.

Speech Contest
กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าจัดการแข่งขัน “The 11th Annual
Lertlah School Division Speech Contest” ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์ให้นกั เรียน
ได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อ
หน้าสาธารณชน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียนอย่างแท้จริง
ในครั้งนี้โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เป็นเจ้า
ภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีตวั แทนนักเรียนทีผ่ า่ นการแข่งขัน
ระดับภายในจาก 3 สาขาของกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ผ่านเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดในวันที่ 17 ม.ค. 61 ณ ห้องมินิเธียเตอร์
อาคารยิมเนเซียม โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
ผลการแข่งขัน ดังนี้
*ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
		
รางวัลที่ 2 ด.ช. ภัทรวีร์ ปาการเสรี
*ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
		
รางวัลที่ 2 ด.ญ. เนริตา อัครพิมาน
*ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
		
รางวัลที่ 2 ด.ญ. อชิตา สารีย์
		
รางวัลที่ 3 ด.ช. ณฐพัชร์ อติเปรมินทร์
*ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
		
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สหรัฐ พินเจริญ
*ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
		
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วรัญญา สาธร
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลและขอชืน่ ชม
ตัวแทนนักเรียนทุกคนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้
ด้วยค่ะ

Lertlah School Kaset-NAwamin Road held the 11th
Annual Lertlah School Division Speech Contest for
primary 4 – secondary 3. The purpose of our speech
contest is to strengthen students’ public speaking
abilities, as well as bolstering their confidence in speaking
the English language.
This semester, Lertlah School Kaset-Nawamin Road
hosted the contest on January 17th, 2018.
Here are the results of the contest:
Primary 4
		
2nd Place - Master Pathravee Pakarnseree
Primary 5
		
2nd Place - Miss Nerita Akarapimand
Primary 6
		
2nd Place - Miss Achita Sarree
		
3rd Place - Master Nathaphat Atipremin
Mattayom 1
		
1st Place - Master Saharat Bhincharern
Mattayom 3
		
1st Place - Miss Warunya Sathorn
We are proud of all the students that participated.

กิจกรรม “ ปันน้ำ�ใจ...ให้น้องผู้ด้อยโอกาส ”
Holiday Toy Drive
โรงเรียนจัดกิจกรรม “ปันน้ำ�ใจ...ให้น้องผู้ด้อยโอกาส”
เพือ่ ให้นกั เรียนเรียนรูก้ ารเป็นผูใ้ ห้และการแบ่งปัน ด้วยการร่วมกัน
บริจาคสิ่งของที่ยังคงสภาพใช้งานได้ตามปกติหรือบริจาคเงิน
เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียน
ได้ตงั้ จุดรับบริจาคทีบ่ ริเวณห้องโถงมาตัง้ แต่วนั ที่ 8 -12 ม.ค. 61
และจะนำ�ไปบริจาคให้กบั มูลนิธแิ ละสถานสงเคราะห์ตา่ ง ๆ โดย
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียน ที่ให้
การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคในครั้งนี้

Lertlah School Kaset-Nawamin
Road held a “Holiday Toy Drive”
where students brought in any clothes,
toys, money etc. to give to those less
fortunate. There was a donation table in the lobby
from January 8 - 12, 2018. We would like to thank all
parents and students who showed their support by
donating.

การแข่งขันสะกดคำ� (Spelling Bee)
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

The K3 Spelling Bee
     ฝ่ายภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำ�
(Spelling Bee) เพือ่ พัฒนาทักษะการสะกดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปีที่ 3 และให้นกั เรียนได้เรียนรู้
คำ�ศัพท์ตา่ ง ๆ มากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ หลักการใช้และการออกเสียง
ที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา โดยมีคุณครูชาวต่างประเทศเป็น
ผู้ ดำ � เนิ น การและจั ด การแข่ ง ขั น รอบชิ ง ชนะเลิ ศ เมื่ อ วันที่   
15  ม.ค.  61 ซึง่ นักเรียนทีเ่ ข้าแข่งขันต่างก็ใช้ความพยายามในการ
สะกดคำ�ศัพท์อย่างเต็มความสามารถ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้
ร่ ว มแข่ ง ขั น จะเป็ น ผู้ส่งกำ�ลังใจเชียร์ตัวแทนห้องของตนเอง
ด้วยความตื่นเต้น
ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ด.ช.วาสุ
อึ้งภากรณ์
(ลีโอ) อ.3/3
รางวัลที่ 2 ด.ช.หัสวีร์
ธานีศิริอัครเดช (มาวิน) อ.3/6
รางวัลที่ 3 ด.ญ.ชญาณ์นันท์ สาตราวาหะ (น้ำ�ขิง) อ.3/7
ทุกท่านสามารถรับชมภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ
อีกมากมาย ได้ทางเฟซบุก๊ Lertlah School Kaset-Nawamin
Road หรือ เว็บไซต์ http://www.lertlah.com/nawamin/
index.php หรือ ทางอีเมลที่ผู้ปกครองให้ไว้กับโรงเรียนค่ะ

The K3 Spelling Bee allowed students to display
their English spelling skills. Students had the opportunity
to expand their English vocabulary and practice
accurate word usage and pronunciation. The
competition was managed by the English Language
Department to ensure correct pronunciation and usage.
The K3 Spelling Bee was held on January 15th, 2018.  
All the participants and their classmates had a
wonderful time testing their knowledge and cheering
each other on. Below are the winners of the competition:
1. Vasu  Ungphakorn   Leo   K.3/3
First Place
2. Hudsawee  Thaneesiriakaradech  Mawin  K.3/6
Second Place
3. Chayanan  Satrawaha   Namkhing K.3/7
Third Place
Parents can find more photos on the school facebook: Lertlah School Kaset-Nawamin Road or website:
http://www.lertlah.com/nawamin/index.php or via email
given to school.

ปฏิทินเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2561
Activity Calendar : January – February 2018

22-25 ม.ค. 61 / Jan 22-25
Parent-Teacher Conferences
ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลศึกษาปีที่ 3
Parent-Teacher Conferences for
nursery – kindergarten 3

29 ม.ค.- 1 ก.พ. 61 / Jan 29-Feb 1
Parent-Teacher Conferences
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
Parent-Teacher Conferences for
primary 1 – secondary 3

8-9 ก.พ. 61 / Feb 8-9

12-16 ก.พ. 61 / Feb 12-16

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 - ม.3
Scout Camp for P6 - M3

สัปดาห์ทบทวน /สอบนอกตาราง
Review week / Final test for extra
subjects

12-16 ก.พ. 61 / Feb 12-16

Oral Test ระดับชั้นอนุบาล
Oral Test in Kindergarten level

19-21 ก.พ. 61 / Feb 19-21

19-26 ก.พ. 61 / Feb 19-26

ประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล
Evaluation - Kindergarten level

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
Final Exam 2/2017

27 ก.พ. 61 / Feb 27

ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3
Post training for secondary 3
22 ก.พ. 61 / Feb 22

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 32
The 32th Blood Donation

28 ก.พ. 61 / Feb 28

เรียนเป็นวันสุดท้าย
ของปีการศึกษา 2560
Last day of School

