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จดหมายพิเศษฉบับที่ 85 / 2560
6 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง การเรียนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิ
้ ชาการ
เรียน ผูปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหลามี
้ นโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเป็
้ นคนเกง่ มีความรู้
ความสามารถดานวิ
ยนที่ 1
้ ชาการ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุ
้ ตามนโยบายจึงจัดใหมี้ “โครงการสอนเสริมเพิ่มปัญญา” ตั้งแตภาคเรี
่
เป็นตนมา
ดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหนั้ กเรียนไดพั้ ฒนาตนเองอยางเต็
่ มศักยภาพ โดยจัดการเรียนการสอนเนนการคิ
้
การคำนวณ การแกโจทย
ั หา กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ ละการใชภาษาอั
งกฤษ ซึง่ จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์
้ ป์ ญ
้
วันพุธ และเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นตนไป
ระหวางเวลา
07.20 น. - 08.10 น. โรงเรียนจึง
้
่
ขอความรวมมื
บสนุนใหนั้ กเรียนเขาร
ซึ่งนักเรียนที่เขาร
องปฏิ
บัติตาม
่ อมายังผูปกครองในการสนั
้
้ วมโครงการ
่
้ วมโครงการจะต
่
้
เงื่อนไขของโรงเรียนดังนี้
1. มาเขาเรี
้ ยนใหทั้ นเวลาทีโ่ รงเรียนกำหนด หากนักเรียนมาเรียนหลังเวลา 07.30 น. จะไมได
่ รั้ บอนุญาตใหเข
้ าห
้ องเรี
้ ยน
2. ตองมาเรี
ยนอยางต
ดใหผู้ ปกครองติ
ดตอมายั
งธุรการหรือแจงครู
้
่ อเนื
่ อ่ ง หากมีความจำเป็นทีจ่ ะตองลาหยุ
้
้
่
้ ประจำชัน้
3. หากนักเรียนไมมาเข
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์
่ าเรี
้ ยนติดตอกั
่ นเป็นเวลา 3 วันและไมแจ
่ งให
้ ทราบ
้
ในการยกเลิกการเขา้ รว่ มโครงการของนักเรียนจากเงือ่ นไขดังกลา่ วขา้ งตน้ กำหนดไวเ้ พือ่ ใหน้ กั เรียนไดร้ บั
ประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
(การเขา้ รว่ มโครงการผูป้ กครองไมเ่ สียคา่ ใชจ้ า่ ยใดๆทั้งสิ้น)
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ........................................................................................................ชั้น...................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ได้รับสารสัมพันธ์เรื่องการเรียนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิ
ว้
้ ชาการ เรียบรอยแล
้
มีความประสงค์ใหนั้ กเรียนเขาร
บผิดชอบการมาสงนั
้ วมโครงการและจะรั
่
่ กเรียนดวยตนเอง
้
ไมประสงค
ใ
ห
นั
ก
เรี
ย
นเข
าร
วมโครงการ
เนื
อ
่
งจาก..............................................................................................
์ ้
่
้ ่
มีขอเสนอแนะ
ดังนี้........................................................................................................................................................
้
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้

Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 to 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 85 / 2017
November 6, 2017
Subject: “Excellence in Academics” Program
Dear Parents and Guardians,
One of Lertlah School’s policies is to provide the best education for our students by focusing and enhancing
their academic abilities. Therefore, Lertlah School offers the “Excellence in Academics” program for our students.
This program will take place on Mondays to Wednesdays at 07:20 – 08:10 am, starting from Monday, November 13,
2017 onwards. Lertlah School would like to ask for your kind cooperation and support for our students to attend this
valuable program. All students are entitled to participate by following the rules as follows:
1. Students must be on time.
2. Students must attend all classes and must notify the school office if they are to miss classes for any reason.
3. Lertlah School reserves the rights to discontinue the program for students who fail to notify the school
office after three consecutive absences.
Thank you for your attention.
(Excellence in Academics is offered at no additional tuition fee.)
With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Newsletter Dated November 6, 2017)

I, Parent of ………………….………………………………………………………………………..……. Class P…….……
Have received the letter entitled “Excellence in Academics” Program and
I would like my child to attend this program and will arrange his/her transportation to school.
I do not wish for my child to attend this program because ……………………………………………………..
Comments: ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Signed…………………………………………Parent

