โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

lertlahphetkasem@gmail.com

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 ถึง 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 31 / 2560
14 กรกฎาคม 2560
เรื่อง
เรียน

การยืนยันศึกษาตอระดั
่ บชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทานผู
่ ปกครอง
้

เพือ่ ใหการบริ
หารจัดการทรัพยากรมีความพรอมสู
ดเรียนปีการศึกษา 2561 เป็นไปอยางมี
ุ ภาพ
้
้ งสุด เตรียมพรอมในการเปิ
้
่ คณ
ตามทีท่ านผู
ง โรงเรียนเลิศหลามี
วยเหลื
อ และขอความรวมมื
่ ปกครองคาดหวั
้
้ ความจำเป็นทีจ่ ะตองขอความช
้
่
่ อจากทานผู
่ ปกครอง
้
ในการพิจารณาตัดสินใจ วาจะให
บุ้ ตรหลานของทานศึ
บชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตร English Program หรือ P.1
่
่ กษาตอในระดั
่
ในหลักสูตร International Program ซึง่ ทางโรงเรียนฯ จะเปิดชัน้ ละ 2 หองเรี
จากโรงเรียนอนุบาลตางๆ
้ ยน โดยทีใ่ นขณะนี้ มีผูปกครอง
้
่
ใหความสนใจ
มาติดตอ่ ทั้งขอขอมู
ครเรียน แตทางฝ่
บยืนยัน
้
้ ล และพรอมที
้ ่จะชำระคาใช
่ จ้ ายในการสมั
่
่ ายธุรการยังไมสามารถตอบรั
่
การสมัครเรียนได้ จนกว่าผู้ปกครองปัจจุบันจะยืนยันและเข้ามามอบตัวนักเรียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
การขอความรวมมื
ความไมสะดวกและมี
ขอคิ
ยนได้
่ อในครั้งนี้ อาจทำใหท้ านผู
่ ปกครองมี
้
่
้ ดเห็นที่หลากหลาย ที่ผานมาโรงเรี
่
พยายามยืดหยุน่ และเปิดโอกาสใหท้ านได
่ พานั
้ กเรียนไปทดลองสมัครเรียน สมัครสอบ จนทำใหเกิ
้ ดปัญหาตามมา กลาวคื
่ อผูปกครอง
้
มาแจ้งออกในช่วงที่เราได้ปฏิเสธการรับนักเรียนใหม่ไปเป็นจำนวนมาก จนทำให้ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่ครบตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และโรงเรียนฯ ตองประสบกั
บปัญหาเรื่องคาใช
บมาตลอดหลายๆ ปีที่ผานมา
้
่ จ้ ายที
่ ่สูงกวารายรั
่
่
ทุกๆ ปีจะมีคณะกรรมการไปสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ เพื่อคัดเลือก สรรหาคุณครูที่มีคุณภาพสูงจากประเทศแคนาดา
และสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม และไปสัมภาษณ์พรอมปฐมนิ
เทศในเดือนเมษายน เพือ่ ใหมี้ ความมัน่ ใจ ความพรอมสู
้
้ งสุด แมจะ
้
ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากมาย แต่ก็เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการเตรียมครูชาวไทย การจัดเตรียม
หองเรี
และมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน ตามเหตุและ
์ จึงจำเป็นตองวางแผน
้ ยนและอืน่ ๆอีกมาก เพือ่ ไมให
่ เป็
้ นการสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน
่
้
ผลที่กลาวมาข
างต
่
้ น้
จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านโปรดพิจารณา และตัดสินใจ โดยการตอบใบตอบรับด้านล่าง และส่งคืนทางโรงเรียน
ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากจดหมายฉบับนี้ ทำให้ท่านต้องประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น
การเร่งรัดขอคำตอบ การเตรียมค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านสามารถมาเขียนคำร้องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนได้
รับทราบและชวยเหลื
อทาน
่
่ ทัง้ นีโ้ รงเรียนฯขออนุญาตในการรับพิจารณาเป็นรายๆ ไป และการตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ น้ิ สุด
ขอขอบคุณทานผู
ที่ใหการสนั
บสนุน และมีความเขาใจ
บปรุงและ
่ ปกครอง
้
้
้ ยอมรับ ในจดหมายฉบับนี้ โรงเรียนเลิศหลาจะปรั
้
พัฒนา เพือ่ ประโยชนข์ องนักเรียนทุกคนเป็นสำคัญ ภายใตความร
วมมื
ยน ใหบุ้ ตรหลานของเราเติบโตอยาง
้
่ อทีด่ รี ะหวางบ
่ านและโรงเรี
้
่
มีคุณภาพต่อไป
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)
ขาพเจ
ด.ญ./ด.ช..........................................................ชั้น................
้ า้ นาย/นาง/นางสาว.......................................ผูปกครองของ
้
ไดรั้ บทราบขอความของจดหมายพิ
เศษฉบับที่ 31 เรื่องการยืนยันศึกษาตอระดั
้
่ บชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แลว้ และมีความประสงค์ดังนี้
ประสงคใ์ หนั้ กเรียนศึกษาตอชั
่ ้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ประสงค์ใหนั้ กเรียนศึกษาตอชั
่ ้นประถมศึกษาปีที่ P.1 หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
และจะมามอบตัวนักเรียนพรอมชำระค
าธรรมเนี
ยมการเรียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
้
่
ไมประสงค
กษาตอ่ ณ โรงเรียน..................................
์ใหนั้ กเรียนศึกษาตอชั
่
่ ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน และตองการไปศึ
้

ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 31 / 2017
July 14, 2017
Subject: Confirmation regarding further education in Primary 1 (both programs)
Dear Parents and Guardians
As Lertlah School prepares to start the Academic Year 2018-2019 effectively as well as to get the school resources
ready at the beginning of the year, Lertlah School kindly asks for your kind cooperation in relation to your child’s further
education in Primary 1 both English and International Programs. Lertlah School plans to open 2 classes for each program.
During this time, there are parents and guardians from outside who are interested in enrolling their child(ren) in
Lertlah School who have already toured the school and are ready to pay the tuition fees. However, our school main office
staff will not confirm their enrollment until our current parents and guardians confirm their enrollment, with payment first,
from now until August 31, 2017.
We understand that asking for your cooperation regarding this may inconvenience you and lead to various
comments. During past years, we tried to be flexible and gave you the opportunity to enroll your child or to have exams
at other schools, which caused problems when parents and guardians came to Lertlah School to quit after we had
refused to accept a large amount of new students. For this reason, the numbers of students in each classroom might not
meet the goal set and cause unnecessary expenditure.
Furthermore, every year in October the Lertlah School management team goes to interview and recruit well-qualified
International teachers from Canada and the United States of America. Also, we hold International Teachers Orientation
in April to ensure that we have very good teachers to teach our students. Not only our International teachers, but we also
prepare the Thai staff, classrooms arrangement, etc., which are beneficial for our students. Even though we have to
spend a lot of money on these, it is not a waste of the time to do. Therefore, we have to set up plans with clear goals as
mentioned above.
This is for your consideration and decision making. Please feel free to complete the reply form below and
return to your child’s homeroom teacher by July 21, 2017.
We sincerely apologize if this newsletter causes any convenience. You can come to Lertlah School to complete
the Request Form at Lertlah School main office to ask for the school committees to consider selecting your child to
enroll at Lertlah School. We reserve the right to consider the children case by case with Lertlah School Committees’ decision
as the final decision.
Thank you so much for your kind cooperation and understanding, Lertlah School will continue to improve
and develop the school for the benefit of all Lertlah students.
With Best Regards,
Lertlah School
( Please send the reply form back to your child’s homeroom teachers by July 21, 2017)

Reply Form
Letter Dated July 14, 2017
I, Mr./Mrs./Miss __________________________Parent of Miss/Master_____________________________Class __________
Have received the letter dated July 14, 2017 entitled “Confirmation regarding further education in Primary 1 (both
programs)” and
I would like my child to continue his or her further education in Primary 1 (English Program).
I would like my child to continue his or her further education in P1 (International Program). Also,
I will come to pay the school tuition fees by August 31, 2017.
I would not like to continue my child for his or her further education in Primary 1 (both programs).
I will enroll my child in__________________________________________________(print the name of the school)
Signed____________________________________Parent

