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จดหมายพิเศษฉบับที่ 52 / 2560
4 สิงหาคม 2560
เรื่อง
เรียน

การรายงานผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ผูปกครอง
้

โรงเรียนเลิศหลาดำเนิ
นการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนั
กเรียนและนำขอมู
้
้
้ ลที่ไดไป
้
ใชเป็
้ นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนานักเรียนใหมี้ ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้ง
รายงานผลการเรียนใหผู้ ปกครองได
รั้ บทราบ เพื่อประสานความรวมมื
โรงเรียนขอเรียนเชิญผูปกครองเข
า้
้
่ อในการพัฒนานักเรียนตอไป
่
้
ร่วมกิจกรรมการรายงานผลการเรียนพูดคุยกับครูประจำชั้น และครูผู้สอนชาวต่างประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 6
ตามกำหนดการดังนี้

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระหว่างเวลา 16.30 -17.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ระดับชั้น K.1 – M.3 หลักสูตรนานาชาติ
ระหว่างเวลา 16.30 -17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
วมมื
้
่ ่ใหความร
้
่ อ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตางๆ
่ ของโรงเรียน
ดวยดี
้ เสมอมา
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 4 สิงหาคม 2560)
ขาพเจ
( ด.ช.,ด.ญ. ) ...........................................................ชั้น.........
้ า้ (นาย,นาง,นางสาว).........................................ผูปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องการรายงานผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 เรียบรอยแล
ว้
้
ยินดีเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม
ไมสามารถเข
าร
่
้ วมกิ
่ จกรรมได้ เนื่องจาก.............................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 52 / 2017
August 4, 2017
Subject: Parent-Teacher Day (Student Report Card)
Dear Parents,
As students have finished their midterm examinations for Semester 1/2017, we would like to invite all parents to
meet with your child’s respective teachers on our Parent-Teacher Day, and receive their Student Report Card for midterm
Semester 1/2017. The report card illustrates each student’s learning and journey as they demonstrate mastery through
work samples, teacher observations, and examinations. These learning standards are about the health and well-being of
your child as they move through grade levels in our school. This meeting will give you a better understanding and awareness
of where your child is at academically and how we can assist them accordingly. Please use this opportunity to create dialogue
between you and your child’s teachers – you may attend the Parent-Teacher Day at the following times:

Wednesday, August 9 , 2017 at 16:30 to 17:30 pm
Kindergarten/Primary English Program

Thursday, August 10 , 2017 at 16:30 to 17:30 pm
Kindergarten/Primary/Middle School International Program
Please return the reply form below to state your attendance. Thank you for your kind cooperation and continued
support.
With Best Regards,
Lertlah School
Reply Form
(Letter Dated August 4, 2017)
I, (Ms. / Mrs. / Mr.) _____________________________Parent of (Master / Miss) ___________________________Class ______
Have received the letter entitled “Parent-Teacher Day (Student Report Card)” and would like to:
Attend the Parent-Teacher Day
Not attend the Parent-Teacher Day because _____________________________________________________________
Signed _____________________________ Parent

