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จดหมายพิเศษฉบับที่ 77 / 2560
1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง เรียนเชิญเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง
้
เรียน ผูปกครองนั
กเรียน
้
โรงเรียนเลิศหลา้ กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองนั
กเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อชี้แจงแนวทาง
้
การจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และประสานความรวมมื
ยนเพือ่ สรางความเข
าใจอั
่ อระหวางบ
่ านและโรงเรี
้
้
้ นดี
ระหวางผู
ในการดูแลชวยเหลื
อ และพัฒนานักเรียนใหมี้ ความสามารถในการศึกษาเรียนรูได
่ ปกครองและครู
้
่
้ เต็
้ มศักยภาพ
ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนไดถู้ กตองตามกฎ
ระเบียบ และขอปฏิ
ของโรงเรียน รวมถึงไดพู้ ดคุยแลกเปลี่ยน
้
้ บัติตางๆ
่
ความคิดเห็นกับคุณครูในการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนนักเรียนให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
โรงเรียนขอเรียนเชิญผูปกครองทุ
กทานเข
ยงกันในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
้
่ าร
้ วมกิ
่ จกรรมปฐมนิเทศโดยพรอมเพรี
้
เวลา 08.30 - 11.00 น.
โรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
วมมื
้
่ ่ใหความร
้
่ อ และเสียสละเวลาอันมีคาเข
่ าร
้ วมกิ
่ จกรรมปฐมนิเทศตาม
วันและเวลาที่แจงแล
จกรรมปฐมนิเทศมาพรอมกั
้ วข
้ างต
้ น้ ทั้งนี้ไดแนบกำหนดการกิ
้
้ บจดหมายฉบับนี้แล้ว

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ตัดส่วนนีส้ ่งคืนครูประจำชัน้ ภายในวันที่ 3 พ.ย.60

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
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้
่
ได้รับจดหมายเรื่อง เรียนเชิญเขาร
ยบรอยแล
ว้ มีความประสงค์ ดังนี้
้ วมกิ
่ จกรรมปฐมนิเทศผูปกครองเรี
้
้
ยินดีเขาร
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 จำนวน..............ทาน
้ วมกิ
่ จกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง
้
่
ไมสามารถเข
าร
่
้ วมกิ
่ จกรรมปฐมนิเทศผูปกครองได
้
้ เนื่องจาก................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 77 /2017
November 1, 2017
Subject: Parent Orientation
Dear Parents,
Lertlah School would like to invite all parents to attend the Parent Orientation where parents will
receive essential information in regards to school policies, rules and regulations, and your attendance is
strongly encouraged in order to maximize mutual understanding between parents, students, and school
during this first semester and going forward. The Parent Orientation will be held on November 6, 2017 from
08.30-11.00.
We hope to see you on the aforementioned date and thank you for your kind cooperation and
continued support.
Note: We would like to ask for your cooperation to come to the Parent Orientation by public
transportation.

With Best Regards,
Lertlah School
Please return the form below to your child’s homeroom teacher by November 3, 2017

Reply Form
(Letter Dated November 1,2017)
I, _____________________________Parent of ______________________________________ Class ___________
Have received the letter in regards to Parent Orientation and would like to:
Attend the meeting on November 6, 2017. Number of attendees:_______
Not attend the meeting because______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
I accept and will fully cooperate with all school policies and regulations.
Signed _______________________ Parent
(Please ensure that you complete the form in clear print.)

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง
วันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ หองประชุมชั้น 6
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.10 น.
09.10 - 09.30 น.
09.30 - 09.50 น.
09.50 - 10.20 น.
10.20 - 11.00 น.
11.00 น.

ผูปกครองลงทะเบี
ยน/รับประทานอาหารวาง
้
่ / ชมภาพกิจกรรมตามอัธยาศัย
พิธีกรชี้แจงกำหนดการแกผู่ ปกครองนั
กเรียน
้
ผูปกครองพบครู
ประจำชั้น
้
แนวทางการดูแลนักเรียนและความคาดหวังของโรงเรียน
พบผูบริ
้ หาร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อการสอน GrapeSEED English Communication Solution
เสร็จสิ้นกิจกรรม

Schedule for Parent Orientation
November, Monday 6, 2017
6th floor Conference Room
8.30 – 9.00 am.
9.00 – 9.10 am.
9.10 – 9.30 am.
9.30 – 9.50 am.
9.50 – 10.20 am.
10.20 – 11.00 am.
11.00 am.

Registration/Refreshment/Slideshow
The MCs announce the schedule of the Orientation
Meet the homeroom teachers
How teachers care and develop positive teacher student
Relationships/ School expectations for parents
Meet with the school directors
GrapeSEED English Communication Solution Presentation
End of activities

