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จดหมายพิเศษฉบับที่ 38 / 2560
13 กรกฎาคม 2560
เรื่อง
เรียน

การเขาร
งเสริ
้ วมโครงการส
่
่ มความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ผู้ปกครองทราบ

โรงเรียนเลิศหลาเห็
จึงจัดให้มโี ครงการสงเสริ
้ นความสำคัญในการสงเสริ
่ มนักเรียนใหมี้ ความรูความสามารถ
้
่ มความสามารถ
ดานคอมพิ
วเตอร์ขึ้น (วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint) เพื่อใหนั้ กเรียนไดเพิ
์ตลอดจนทักษะตางๆ
้
้ ่มพูนความรูและประสบการณ
้
่
อย่างเต็มศักยภาพ โดยจะเริ่มเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
เวลา 07.20 - 08.20 น.
มีความประสงคใ์ หนั้ กเรียนเขาร
งตอไปนี
้ (โปรดเลือก)
้ วมโครงการดั
่
่
วิชาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 เรียนทุกวันศุกร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 07.20 - 08.20 น.
เวลา 07.20 - 08.20 น.

ซึ่งนักเรียนที่เขาร
องปฏิ
บัติตามเงื่อนไขของโรงเรียนดังนี้
้ วมโครงการจะต
่
้
1. มาเขาเรี
้ ยนใหทั้ นเวลาที่โรงเรียนกำหนด
2. ตองมาเรี
ยนอยางต
ดใหผู้ ปกครองติ
ดตอมายั
งธุรการ
้
่ อเนื
่ ่อง หากมีความจำเป็นจะตองลาหยุ
้
้
่
3. หากนักเรียนไมมาเข
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
่ าเรี
้ ยนติดตอกั
่ นเป็นเวลา 3 ครั้ง และไมแจ
่ งให
้ ทราบ
้
การเขาร
กเรียนจากเงื่อนไขดังกลาวข
้ วมโครงการของนั
่
่ างต
้ น้ กำหนดไวเพื
้ ่อใหนั้ กเรียนไดรั้ บประโยชนจ์ ากการเรียนการสอนอยาง
่
เต็มทีโ่ รงเรียนหวังเป็นอยางยิ
ง
่
ในการให
ความร
วมมื
อ
ของผู
ปกครองและขอขอบคุ
ณ
มา
ณ
โอกาสนี
้
(การเข
า
ร
ว
มโครงการส
ง
เสริ
ม
้
่
่
่
้
่
้
ความสามารถดา้ นคอมพิวเตอรน์ ี้ ผูป้ กครองไมเ่ สียคา่ ใชจ้ า่ ยใดๆ ทั้งสิ้น)
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

(โรงเรียนจะพิจารณาการรับนักเรียนจากการสง่ ใบตอบรับตามลำดับกอ่ น-หลัง โดยรับกลุม่ ละ 15 คนเทา่ นั้น
หากนักเรียนสมัครเรียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จะปิดรับสมัครทันที ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ)
สง่ ใบตอบรับที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกรท์ ี่ 14 กรกฎาคม 2560

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 13 กรกฎาคม 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ.........................................................................................................................ชั้น..................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องการเขาร
งเสริ
วเตอร์ เรียบรอยแล
ว้
้ วมโครงการส
่
่ มความสามารถดานคอมพิ
้
้
มีความประสงค์ใหนั้ กเรียนเขาร
บผิดชอบการมาสงนั
้ วมโครงการและจะรั
่
่ กเรียนดวยตนเอง
้
ไมประสงค
ใ
ห
นั
ก
เรี
ย
นเข
าร
วมโครงการ
เนื
อ
่
งจาก......................................................................................................
์ ้
่
้ ่
มีขอเสนอแนะดั
งนี้...............................................................................................................................................................
้
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 38 / 2017
July 13, 2017
Subject: Extra-Curricular Activities in Computer (Paint Program)
Dear Parents,

One of Lertlah School’s policies is to provide the best education for our students by focusing and enhancing
their individual academic and extra-curricular abilities. Students now have the opportunity to attend a morning Computer
Class (Paint Program) starting from Thursday, July 20, 2017 and Friday, July 21, 2017 Time: 7:20 – 8:20 am.
The schedule is as follows: (Please choose)
Computer Class (Paint Program)
Primary 2 – 3 Students
Every Friday
Primary 4 – 6 Students
Every Thursday
All students are entitled to participate by following these rules:
1. Students must be on time.
2. Students must attend all classes and must notify the school office if they are to miss a class for any reason.
3. Students with three consecutive absences without notifying the school shall be asked to resign from the course.
Thank you for your attention and consideration.
(Excellence in Academics/Extra-Curricular Activities in Computer Class (Paint Program) is offered
at no additional cost.)
With Best Regards,
Lertlah School
The school will accept only 15 students per group and when we get the required
number of students we will not be able to accept more students.
Please return the reply form no later than Friday, July 14, 2017

Reply Form
(Letter Dated July 13, 2017)
I, Parent of _____________________________________________________________________ Class __________________
Have received the letter entitled “Extra-Curricular Activities in Computer (Paint Program)” and:
I would like my child attend to this program and will arrange his/her transportation to school
I do not wish for my child to attend this program because _________________________________________
Comments/Suggestions: _____________________________________________________________________

Signed____________________________________Parent

