1 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยน

เรี ยน

ผู้ปกครองทราบ
โรงเรี ยนเลิศหล้ าขอต้ อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้ าสูบ่ รรยากาศการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 2/2560 เนื่องด้ วยใน

สัปดาห์แรกของการเรี ยนการสอนกาหนดให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนพิเศษการบ้ านในวันแรกของการเปิ ดเรี ยน ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการลดปั ญหา
การจราจรติดขัดในช่วงเย็นหลังเลิกเรี ยน โรงเรี ยนขอแจ้ งเวลาในการมารับนักเรี ยนเพื่อความเป็ นระเบียบ พร้ อมกับขอความร่ วมมือ
ผู้ปกครองทุกท่านให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด เพื่อความสะดวกของคุณครู ในการปฏิบัติหน้ าที่ และความปลอดภัยของ
นักเรี ยน โดยขอความร่วมมือในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1)

การมารับนักเรียนกลับบ้ านในช่ วงเย็น
วัน / เดือน / ปี

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เป็ นต้ นไป

ระดับชัน้
* นักเรี ยนเรียนตามปกติตามตารางเรียน
* นักเรี ยนทุกระดับชันเริ
้ ่ มเรี ยนพิเศษการบ้ าน
* เรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษ “GrapeSEED”
ในช่วงเย็นหลังเลิกเรี ยน
*ยึดตามรายชื่อนักเรี ยนในภาคเรียนที่ 1/2560

2)

เวลาเลิกเรียน
* เลิกเรี ยนเวลา 15.30 น.
* ผู้ปกครองมารับนักเรี ยนเวลา 15.45 น.
* เลิกเรี ยนเวลา 16.30 น.
* ผู้ปกครองมารับนักเรี ยนเวลา 16.45 น.
* แจ้ งฝ่ ายธุรการกรณีต้องการเพิ่มชื่อหรื อ
ยกเลิกเรี ยนพิเศษการบ้ านตอนเย็นค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-8099081 ถึง 5

ขอให้ ใช้ เส้ นทางซอยเพชรเกษม 77 ในการเข้ าและออกจากโรงเรี ยน ( ตรงข้ ามโรงพยาบาลวิชยั เวชอินเตอร์ ช่อง 3
หนองแขม ) เพื่อลดการจราจรติดขัด บริ เวณถนนเพชรเกษม และซอยทางเข้ าโรงเรี ยน ขอให้ ท่านผู้ปกครองหลีกเลี่ยง
เส้ นทางตลาดสมพรชัย ซึง่ มีความคับแคบ การจราจรค่อนข้ างหนาแน่น และมักจะเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นบ่อยครัง้

3)

ห้ ามผู้ปกครองขึน้ ไปส่ งนักเรียนบนอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน และความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของครูเวรประจาวัน ( ยกเว้ นชันเตรี
้ ยมอนุบาล – อนุบาล 1 และชัน้ K.1 ทีโ่ รงเรี ยนอนุญาตให้ ผ้ ปู กครองขึ ้นไปส่งนักเรี ยนบน
อาคารเรี ยนได้ ในช่วงแรกๆของการปรับตัวของนักเรี ยนเท่านัน้ ค่ะ )

4)

การมาส่ งนักเรี ยน ขอความกรุ ณาผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา นานักเรี ยนมาส่งก่อนเวลา
7.45 น. ส่วนระดับอนุบาลมาส่งนักเรี ยนก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมกิจกรรมหน้ าเสาธงเป็ นการฝึ กระเบียบ
วินยั และความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องปลูกฝั งให้ กบั นักเรี ยนตังแต่
้ ยงั เล็ก จะทาให้ ฝึก
ได้ ง่าย และเห็นผลได้ เร็ วกว่าการไปฝึ กเมื่อนักเรี ยนโตแล้ ว

November 1, 2017
Subject: Welcome to School! (Important Dates and Policies)
Dear Parents of Lertlah School,
Lertlah School would like to welcome all students and parents to the 2nd semester of the
2017 Academic Year. The school would like to ask for your cooperation with following school policies
as follows to help reduce heavy traffic around the school area and most importantly, for your child’s
safety.
Note: Homework classes start on the first day of school.
1. Pick – up time
dd/mm/yyyy
Wednesday, November 1, 
2017

Level
All grade levels to attend
school

……………………………………………………….


Students who attend after
school homework classes

Time
 Classes finish at 15:30
 Pick up time from 15:40
onwards
……………………………………………….




Classes finish at 16:30
Pick up time from 16:40
onwards
Please contact the main
office if you wish to enroll
or cancel your child for
afterschool homework
classes or call 02-8099081
to 5.

2. Using Soi Petkasem 77 when coming to and leaving school (Soi 77 is opposite side Vichaivej
Hospital). The school would like ask for your cooperation to avoid using Soi Sompornchai
Market 77/4 to ensure good traffic flow.
3. Classroom Drop – off For students’ safety, no parents are allowed to drop – off their child at
their classroom (only parents of the Nursery and Kindergarten 1 are allowed to enter).
4. Drop – off policy For Primary and Middle School students please drop them off before 7:45
and before 8:00 for Kindergarten to help build their discipline and encourage them to join the
morning activities.
5. Pick – up policy Please pick the students up at the designated pick – up time with yellow card
(the student’s ID card). Please do not arrive before time as there is no waiting area for your
car. Please contact the school main office to get a permission card if you forget to bring your
child’s ID card, without ID card you are unable to take your child home.

5)

การมารั บนั กเรี ยน ขอให้ ท่านผู้ปกครองมารั บนักเรี ยนตามเวลาที่กาหนด ขอความกรุ ณาไม่มารับนักเรี ยนก่อนเวลา
เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคุณครู และขอให้ ท่านผู้ปกครองเตรี ยมพร้ อมด้ วยการยื่นบัตรประจาตัวนักเรี ยน
ทุกครัง้ ที่มาติดต่อรับนักเรี ยน ( กรณีลืมบัตรให้ ติดต่อฝ่ ายธุรการเพื่อออกบัตรสารองรั บนักเรี ยนหรื อติดต่อหัวหน้ าฝ่ าย
เท่านัน้ นอกจากนันโรงเรี
้
ยนไม่อนุญาตให้ รับนักเรี ยนโดยเด็ดขาด )

6)

ห้ ามจอดรถบนทางลาดหน้ าโรงเรี ยน หากผู้ปกครองจอดรถในที่ห้ามจอดจะทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อผู้ปกครองท่านอื่นใน
การรับส่งนักเรี ยน และจะทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเกิดการเฉี่ยวชนกันได้

7)

การจอดรถบริ เวณสนามบาสเกตบอล โรงเรี ย นเปิ ดสนามบาสเกตบอลให้ ผ้ ูป กครองได้ ใช้ เ ป็ นสถานที่ จอดรถได้
ทุกวันจันทร์ ถึ งวัน ศุก ร์ ตัง้ แต่เวลา 07.00 – 08.30 น.หลังจากนัน้ ขอให้ ท่า นผู้ปกครองน ารถออกจากบริ เ วณดังกล่า ว
เนื่องจากคุณครูจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ในการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ กบั นักเรี ยน

8)

การแต่ งกายตามระเบียบของโรงเรี ยน นักเรี ยนทุกคนต้ องปฏิ บัติตามระเบียบของโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครั ด อาทิ
แต่งกายชุดนักเรี ยน ชุดพละ สวมรองเท้ า และใช้ กระเป๋ า ตามแบบที่โรงเรี ยนกาหนดเท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ิตามแสดงว่า
นักเรี ยนไม่มีระเบียบวินยั และจะเป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีให้ กบั นักเรี ยนคนอื่น

9)

การใช้ และเล่ นเครื่ องเล่ น เครื่ องเล่นจะไม่เปิ ดให้ นกั เรี ยนเล่นในช่วงเย็น ยกเว้ นมีผ้ ูปกครองมาดูแลนักเรี ยนอย่ าง
ใกล้ ชิดด้ วยตนเอง และปิ ดให้ บริ การเวลา 17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. แล้ ว ผู้ปกครองควรนานักเรี ยนกลับบ้ านไป
พักผ่อน และเพื่อให้ ครูเวรประจาวันได้ กลับบ้ านในเวลาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางกลับบ้ าน

10)

ปฏิทินการศึกษาประจาเดือนพฤศจิกายน 2560

วัน/เดือน/ปี
พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ปฏิทินการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2560
November 2017 School Calendar
กิจกรรม
-เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2/2560
-เริ่ มเรี ยนพิเศษการบ้ านตอนเย็น ( ทุกระดับชัน้ )
-เริ่ มเรี ยนภาษาอังกฤษพิเศษตอนเย็นน “GrapeSEED English Communication”
(ผู้ปกครองมารับนักเรี ยนรอบปกติในเวลา 15.45 น. เป็ นต้ นไป )
(ผู้ปกครองมารับนักเรี ยนที่เรียนพิเศษตอนเย็นในเวลา 16.45 น.เป็ นต้ นไป)
เพื่อลดปั ญหาการจราจรบริ เวณรอบๆโรงเรี ยนขอความร่วมมือจากทุกท่านด้ วยค่ะ
-กิจกรรมวันลอยกระทง ( นักเรียนแต่ งกายด้ วยชุดไทยมาโรงเรียน )
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ประจาภาคเรี ยนที่ 2 / 2560
สถานที่ ณ ห้ องประชุมชัน้ 6 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 11.00 น.

ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ า

6. Don’t park cars on the slope by the school gate or handicapped parking. Parking at those
places might cause accidents and cause inconvenience for others.
7. Basketball Court Parking This area is available to park your cars from 07:00 to 08:30 and not
later than that specific time. The school needs that area for school activities.
8. Uniform policy All students must follow the school policy such as uniform, sport uniform,
shoes, and use a designated school bag only. Breaking school policy affects the students’
discipline evaluation
9. Playground policy The playground and its equipment is closed after school unless students
are supervised by their own parents/guardians. The playground is available up to 17:00.
10. November School Calendar
Wednesday, November 1, 2017

Friday, November 3, 2017
Monday, November 6, 2017

With Best Regards,
Lertlah School

First day of school semester 2/2017
Start of Afterschool classes
To help reduce heavy traffic, please follow below.
For students who do not attend afterschool classes, please pick them up
from 3:45 onwards.
For students who attend afterschool classes, please pick them up from
4:45 onwards.
Loy Kratong Activity (All students wear Thai costumes)
New Parent Orientation from 9:00 – 11:00, 6th Floor Conference Room

