ที่สสอ.228/2557

เรื่ อง
เรี ยน

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

30 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่ วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2014 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผูป้ กครองเด็กชาย/เด็กหญิง……………………………………… ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ......../…….
ชื่อกลุ่มกิจกรรม……………………………………………..…….

ตามที่โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนานักเรี ยนตามแนวทางทฤษฎีพหุ
ปั ญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด โดยแนวทางการจัดกิจกรรม MI ในระดับประถมนั้น ใน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-5 นักเรี ยนจะได้เลือ กเรี ยนกิ จกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง ภาคเรี ยนละ 1
กิจกรรมที่ไม่ ซ้ ากัน เพื่อ เป็ นข้อ มู ล ให้นักเรี ยนสามารถเลื อ กกิจกรรม MI สาหรับเรี ยนตลอดต่อ เนื่ อ ง 1 ปี
การศึกษาในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 นั้น
ในการนี้ ฝ่ ายกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนแผนกประถม โรงเรี ย นสารสาสน์ เอกตรา จะจัด ให้ มี การ
แสดงผลงานนักเรี ยนในกิ จกรรม MI. (Multiple Intelligences) ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-5 ซึ่ งเป็ นผลสัมฤทธิ์จากการเรี ยนสัปดาห์ละ 1 คาบ ตลอดภาคเรี ยนที่ 2 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งเป็ นผลสัมฤทธิ์จากการเรี ยนสัปดาห์ละ 1 คาบ ตลอด 1 ปี การศึกษาที่ผ่านมา เพือ่ เป็ น
กาลังใจแก่บุตรหลานของท่าน และเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนานักเรี ยนต่อไปในอนาคต จึงขอเรี ยนเชิ ญ
ผู้ปกครองทุกท่ าน เข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่ าว การแสดงผลงานนักเรี ยนในกลุ่มกิจกรรมที่บุตรหลานของท่ าน
ได้ เข้ าร่ วมและการแสดงผลงาของนักเรียนในกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ ระหว่ างเวลา 08.00 – 10.30 บริ เวณอาคาร 6
โถงล่ างอาคาร 3 ,โรงยิม และสนาม 1 (ลงทะเบียน ด้ านบน Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4)ตามตารางวันแสดง
ผลงานของแต่ ละระดับชั้น ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
ระดับชั้น
5 กุมภาพันธ์ 2558

Year 4

6 กุมภาพันธ์ 2558

Year 5

9 กุมภาพันธ์ 2558

Year 6

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอความกรุ ณาแจ้งความจานงการเข้าเยีย่ มชมในใบตอบรับด้านล่าง พร้อม
ส่ งคืนที่ค รู ป ระจำชั้ น ภำยในวัน จันทร์ ที่ 2 กุมภำพั นธ์ 2558 เพื่อ ทางโรงเรี ยนจะได้อานวยความสะดวก
สถานที่สาหรับจอดรถให้กบั ผูป้ กครองทุกท่านในลาดับถัดไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาวดี โชติวรรณพร)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการประถมและมัธยม
หมายเหตุ : 1. ลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมบริ เวณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น.
2. สถานที่จอดรถบริ เวณสนาม 2, ใต้อาคาร 6 และลานหินกรวด

ใบตอบรับ ที่สสอ.228/2557
ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม MI. (Multiple Intelligences) ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
(กรุณาส่ งคืนครู ประจาชั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)................................................................................ผูป้ กครองของ
(ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................................ชั้น...................มีความประสงค์
เข้าร่ วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนด
ไม่สะดวกเข้าร่ วมกิจกรรม
ลงชื่อ........................................(ผูป้ กครอง)

ใบตอบรับ ที่สสอ.228/2557
ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม MI. (Multiple Intelligences) ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
(กรุณาส่ งคืนครู ประจาชั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)................................................................................ผูป้ กครองของ
(ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................................ชั้น...................มีความประสงค์
เข้าร่ วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนด
ไม่สะดวกเข้าร่ วมกิจกรรม
ลงชื่อ........................................(ผูป้ กครอง)

