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จดหมายพิเศษฉบับที่ 26 / 2560
28 สิงหาคม 2560
เรื่อง กิจกรรมพิเศษวายน้
่ ำตอนเย็น
เรียน ทานผู
ด.ญ./ ด.ช..........................................................................ชั้น.........................................
่ ปกครอง
้
โรงเรียนเลิศหลา้ เปิดหลักสูตรวายน้
่ ำตอนเย็น สำหรับนักเรียน
ระดับชัน้ อนุบาลศึกษา และนักเรียนระดับประถมศึกษา เพือ่ ฝึกทักษะ
การวายน้
มเทคนิค
่ ำใหนั้ กเรียนไดว้ ายน้
่ ำไดอย
้ างถู
่ กวิธี พรอมเสริ
้
การวายน้
่ ำในทาต
่ างๆ
่ ใหนั้ กเรียนวายน้
่ ำไดอย
้ างถู
่ กตอง
้ และปลอดภัยทีส่ ดุ
เพือ่ เป็นการเรียนวายน้
่ ำอยางต
่ อเนื
่ อ่ งโรงเรียนจึงเปิดเรียนวายน้
่ ำคอร์สที่ 4
โดยเริม่ เรียนตัง้ แตว่ นั จันทร์ท่ี 4 ถึงวันจันทรท์ ่ี 25 กันยายน 2560
เวลา 15.30 - 16.30 น. และเวลา 16.30 - 17.30 น.
ทานผู
ส่ นใจใหนั้ กเรียนเขาร
่ ปกครองที
้
้ วมกิ
่ จกรรม โปรดแจง้
ความประสงค์ลงในใบตอบรับ กรุณาส่งกลับมายังคุณครูประจำชั้น
และสามารถติดตอชำระค
าธรรมเนี
ยมการเรียนได้ทฝ่ี า่ ยธุรการ หากมี
่
่
จำนวนนักเรียนมากกวาหรื
าที
่ อนอยกว
้
่ จ่ ะรับไดโรงเรี
้ ยนขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียน

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

Course

4

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 28 สิงหาคม 2560)
ขาพเจ
กชาย/เด็กหญิง).................................................................................... ชื่อเล่น .............................นักเรียนชั้น..............
้ าผู
้ ปกครอง(เด็
้
ได้รับจดหมายเรื่อง กิจกรรมพิเศษวายน้
่ ำตอนเย็นแลว้ มีความประสงค์ ดังนี้
เรียนวายน้
่ ำรอบ 15.30 - 16.30 น.

ขึ้นรถโรงเรียน

เรียนวายน้
่ ำรอบ 16.30 - 17.30 น. (ไมมี่ บริการรถโรงเรียน)

ไมขึ่ ้นรถโรงเรียน

เรียนวายน้
่ ำรอบ 16.30 - 17.30 น.
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter no. 26 /2017
August 28, 2017
Subject: Afterschool Swimming Classes
Dear Parents of ________________________________________________________ Class _______
Please kindly be advised that Lertlah School is now
accepting enrollment for Afterschool Swimming Classes for
students in the Kindergarten and Primary grade levels.
The objective of the swimming class is to provide our students
with the skills and techniques of swimming in a safe and fun
environment. Please state your intention in the reply form
below should you wish for your child to continue their
swimming class.
Course four will commence on Monday, September 4
and will end on Monday, 25 , September 2017. Class
sessions are at 3:30 – 4:30 pm or 4:30 – 5:30 pm.
Please complete the reply form below and have your
child return it to their homeroom teacher, and contact the front
office for payments of the tuition fee. Lertlah School reserves
the rights to consider enrollment and opening of any course.
With Best Regards,
Lertlah School

Course

4

Reply Form
(Letter Dated August 28, 2017)
I, ___________________________________ Parent of _______________________________________________ Class _____________
Have received the letter entitled “Afterschool Swimming Classes” and have my child:
Attend the 3:30 – 4:30 pm session, and

take the school bus

not take the school bus

Attend the 4:30 – 5:30 pm session (no school bus service available for this session)
Not attend swimming classes
Signed ________________________________ Parent

