ที่สสอ.169/2563

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
9 พฤศจิกายน 2563

เรื่ อง ขอเชิ ญเข้าร่ วมกิจกรรม What’s your MI?
เรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น Year 4
ตามที่โรงเรี ยนมีนโยบายส่ งเสริ มความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนตามความสามารถและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ตามหลักทฤษฎีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligences : M.I.) ไปพร้ อมกับการพัฒนาด้านวิชาการ
และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม คาบกิจกรรม MI จึงมีข้ ึนเพื่อให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถ
และความถนัดของตนเอง โดยนักเรี ยนชั้น Year 4 จะได้เลือกกิจกรรม M.I. ในภาคเรี ยนที่ 2 เป็ นต้นไป
การนี้ ฝ่ ายวิชาการจึงจัดให้มีกิจกรรม What’s your MI ? สาหรับนักเรี ยนชั้น Year 4 ระหว่างวันจันทร์ ที่ 16
พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 11.30 น. ให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามฐานต่างๆที่
สอดคล้องกับ M.I. แต่ละด้าน เพื่อสารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง ก่อนตัดสิ นใจเลือกเข้ากลุ่มกิ จกรรม
โดยในปี นี้ ผูป้ กครองสามารถเข้าร่ วมสังเกตการณ์การทากิจกรรมของบุตรหลานได้ตามกาหนดเวลาดังนี้
วัน/เดือน/ปี
ชั้น
จ. 16 พ.ย. 63

Year 4A-B

อ. 17พ.ย. 63

Year 4C-4D-4E

อนึ่ ง ทางโรงเรี ย นได้จดั จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแต่ละวันไว้เพื่อความสะดวกทุกด้าน ตั้งแต่การจราจร การ
ต้อ นรั บ ตลอดจนการร่ ว มกิ จ กรรมกับ บุ ตรหลานของท่ า น ไม่ ใ ห้มี จ านวนหนาแน่ นเกิ นไป จึ ง ขอความร่ ว มมื อ
ผูป้ กครองทุ กท่า นเข้าร่ วมกิ จกรรมตามวันและเวลาที่ กาหนดไว้เท่า นั้น โดยกรุ ณาแสดงความจานงในใบตอบรั บ
ด้านล่าง และส่ งคืนครูประจำชั้ นภำยในวันพุธที่ 11 พฤศจิกำยน 2563
ทางโรงเรี ยนมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ตอ้ นรับผูป้ กครองทุกท่านมาร่ วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
.........................................................
(นางสุ ภาวดี โชติวรรณพร)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการประถมและมัธยม
หมายเหตุ:ช่วงวันที่จดั กิจกรรม ผูป้ กครองสามารถจอดรถได้ที่บริ เวณสนาม3, ใต้อาคาร 6 และสนาม 2 (หน้าอาคาร Dominic
2)โดยแสดงป้ายติดหน้ารถ (โรงเรี ยนจะส่ งป้ายติดหน้ารถให้ผปู ้ กครองล่วงหน้าตามวันที่ตอบรับเข้าร่ วมกิจกรรม)

ใบตอบรับทีส่ สอ.169/2563
เรื่ อง ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม What’s your M.I.? ชั้น Year 4
(กรุ ณาให้ นักเรี ยนนาส่ ง ที่ คุณครู ประจาชั้น ภายในวันพุธที่ 11พฤศจิกายน2563)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .........................................................................................................................
ผูป้ กครองของ (ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................................... ชั้น ............
ได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมกิจกรรม What’s your MI? ในวันที่ ............กันยายน2563 เวลา 07.30-11.30 น. มีความประสงค์
เข้าร่ วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กาหนดโดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน ............. ท่าน
(ไม่เกิน 2ท่าน เนื่องจากข้อจากัดด้านสถานที่)
ไม่สะดวกเข้าร่ วมกิจกรรม
ลงชื่อผูป้ กครอง ..................................................................

ใบตอบรับทีส่ สอ.169/2563
เรื่ อง ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม What’s your MI?ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(กรุ ณาให้ นักเรี ยนนาส่ ง ที่ คุณครู ประจาชั้น ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน2563)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .........................................................................................................................
ผูป้ กครองของ (ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................................... ชั้น ............
ได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมกิจกรรม What’s your MI? ในวันที่ ............กันยายน2563 เวลา 07.30-11.30 น. มีความประสงค์
เข้าร่ วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กาหนดโดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน ............. ท่าน
(ไม่เกิน 2ท่าน เนื่องจากข้อจากัดด้านสถานที่)
ไม่สะดวกเข้าร่ วมกิจกรรม
ลงชื่อผูป้ กครอง ..................................................................

