ที่สสอ. 165/2560
ตรา

โรงเรี ยนสารสาสน์เอก

16 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

เชิญเข้าร่ วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสาคัญ สาหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงาน
ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตร
เชิงวิช าการ แนวการจั ด การเรีย นการสอนในระดับชั้ นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ข้อมูล ในการศึ กษาต่อระดับ อุดมศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการเลือกแผนการเรียน ในโอกาสนี้ ทางโรงเรีย นจึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ปกครองและ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-11.50 น. ณ Auditoirum อาคาร 6 ชั้น 4
แผนกประถม ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ตามกาหนดการดังนี้
เวลา
กาหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4
09.00-09.15 น. ชม Presentation แนะนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
09.15-09.45 น. - หลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ GAC (The Global Assessment Certificate)
- หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย Mr.Philip George Langley
(Head of Secondary Department / GAC Director of Studies)
09.45-10.30 น. - โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละแผนการเรียนของโรงเรียน
- แนวทางการเลือกแผนการเรียนสาหรับเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
- การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษา
โดย มิสสุภาวดี โชติวรรณพร (รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ)
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 น. การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย “Eaglets Return”
โดย ผู้ปกครองและนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ผู้ดาเนินรายการ มิสบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล (รองผู้อานวยการแผนกมัธยม)
11.30-11.50 น. ถาม-ตอบ
อนึ่ง ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมบริเวณที่จอดรถให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมที่บริเวณสนาม1, สนาม2, สนาม3
และโถงล่ างอาคาร 6 แผนกประถม ซอยสาธุป ระดิ ษ ฐ์ 20 เพื่ อความสะดวกในทุ ก ด้ านตั้ งแต่ก ารจราจร การต้อ นรับ
ผู้ปกครอง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านแสดงความจานงลงในใบตอบรับและส่งคืนคุณครูประจาชั้นภายใน
วัน จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (สำหรับผู้ปกครองที่เป็น บุคคลภำยนอกที่สนใจเข้ำร่วมรับฟังข้อมูล กรุณ ำโทร
สำรองที่นั่งกับแผนกธุรกำรล่วงหน้ำภำยในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียน Year 9 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาวดี โชติวรรณพร)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการแผนกประถมและมัธยม

ใบตอบรับ ที่ สสอ.165/2560
เรื่อง เชิ ญเข้ าร่ วมประชุ มแนะแนวการศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษาปลาย
(กรุ ณาส่ งคืนคุณครู ประจาชั้ น ภายในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................. มีความสัมพันธ์เป็ น ........................
ของ ด.ช./ด.ญ. .................................................................................... ชั้น ม.3/............ หมายเลขโทรศัพท์ .....................................
 มีความประสงค์เข้าร่ วมประชุมพร้อมกับนักเรี ยน จานวน.........................คน (ไม่เกิน 3 คนต่อครอบครัว)
 อื่นๆ......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
ผูป้ กครอง
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