สารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 2/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตนานักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษา
ท่ านผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก จัดให้ มีกิจกรรมทัศนศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่เรี ยน April Camp 2018 : For the Love of the Arts ซึง่ เป็ นกิจกรรม
การเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู้ โดยเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน โรงเรี ยนมีกาหนดการนาคณะครู และนักเรี ยน
ระดับอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษาครัง้ ที่ 1 เพื่อให้ นักเรี ยนได้ เปิ ดมุมมองที่แตกต่ าง เรี ยนรู้ ทักษะการใช้ ชีวิตอย่ างเป็ นระบบ นาไปสู่
การพัฒนาความคิดอย่ างสร้ างสรรค์ รวมถึงการเสริมสร้ างจินตนาการอันหลากหลาย โดยกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่มีรายละเอียดและกาหนดการดังนี ้
o วันจันทร์ ท่ ี 2 เมษายน 2561 ณ จัตุรัส สแควร์ จามจุรีสแควร์ กรุ งเทพฯ
นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษา
การรับ – ส่ง นักเรี ยน
ส่งนักเรี ยน ณ จุดรับส่งของโรงเรี ยนฯ ก่ อนเวลา 08.30 น. และรับนักเรี ยนตัง้ แต่ เวลา 17.00 น.
การแต่งกายของนักเรี ยน
สวมเสื ้อสีเหลืองสุภาพ + กางเกงสุภาพขายาว + รองเท้ าผ้ าใบ (ไม่สวมรองเท้ าแตะ)
กาหนดการ
เวลา 08.30 – 09.00 น.
นักเรี ยนพร้ อมกันที่ห้องโถง เพื่อตรวจรายชื่อ/ จานวนนักเรี ยน/ ทยอยขึ ้นรถ
เวลา 09.00 น.
ออกเดินทางจากโรงเรี ยน มุ่งหน้ าสู่จตั รุ ัส สแควร์ กรุ งเทพฯ
เวลา 10.00 – 10.30 น.
เดินทางถึงจัตรุ ัส สแควร์ พร้ อมพักดื่มนม
เวลา 10.30 – 11.00 น.
เจ้ าหน้ าที่แนะนาสถานที่ เตรี ยมพร้ อมแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเพื่อเข้ าฐาน
เวลา 11.00 – 12.00 น.
นักเรี ยนเข้ าฐานที่ 1
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
นักเรี ยนเข้ าฐานที่ 2
เวลา 14.00 – 15.00 น.
นักเรี ยนชมการแสดง Science Show
เวลา 15.00 – 16.00 น.
นักเรี ยนเข้ าฐานสุดท้ าย
เวลา 16.00 – 17.00 น.
เดินทางกลับและถึงโรงเรี ยนโดยสวัสดิภาพ
o วันจันทร์ ท่ ี 9 เมษายน 2561 ณ จัตุรัส สแควร์ จามจุรี สแควร์ กรุงเทพฯ
นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 2 – อนุบาล 3 ***สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 1 ยังคงจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่โรงเรี ยนตามปกติ
การรับ – ส่ง นักเรี ยน
ส่งนักเรี ยน ณ จุดรับส่งของโรงเรี ยนฯ ก่ อนเวลา 08.30 น. และรับนักเรี ยนตัง้ แต่ เวลา 16.00 น.
การแต่งกายของนักเรี ยน
สวมเสื ้อสีเหลืองสุภาพ + กางเกงสุภาพขายาว + รองเท้ าผ้ าใบ (ไม่สวมรองเท้ าแตะ)
กาหนดการ
เวลา 08.30 – 09.00 น.
นักเรี ยนพร้ อมกันที่ห้องโถง เพื่อตรวจรายชื่อ/ จานวนนักเรี ยน/ ทยอยขึ ้นรถ
เวลา 09.00 น.
ออกเดินทางจากโรงเรี ยน มุ่งหน้ าสู่จตั รุ ัส สแควร์ กรุ งเทพฯ
เวลา 10.00 – 10.30 น.
เดินทางถึงจัตรุ ัส สแควร์ พร้ อมพักดื่มนม
เวลา 10.30 – 11.00 น.
เจ้ าหน้ าที่แนะนาสถานที่ เตรี ยมพร้ อมแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเพื่อเข้ าฐาน
เวลา 11.00 – 12.00 น.
นักเรี ยนเข้ าฐานที่ 1
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
นักเรี ยนเข้ าฐานที่ 2
เวลา 14.00 – 15.00 น.
นักเรี ยนชมการแสดง Science Show
เวลา 15.00 – 16.00 น.
เดินทางกลับและถึงโรงเรี ยนโดยสวัสดิภาพ
โรงเรี ยนฯ จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุญาตผู้ปกครองให้ นักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน รวมถึงเตรี ยมพร้ อม
เรื่ อ งการแต่ งกาย และรั บ -ส่ งนั กเรี ยนตามรายละเอี ยดข้ างต้ น ขอขอบคุ ณผู้ ปกครองทุกท่ านที่ ให้ การสนั บสนุนและให้ ความร่ วมมื อ อย่ างดี มาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 2/2561
เรื่อง ขออนุญาตนานักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษา
(กรุ ณาส่ งใบตอบรั บภายในวันศุกร์ ท่ ี 30 มีนาคม 2561)
ข้ าพเจ้ า ....................................................................................................... ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. .........................................................................................................
ชื่อเล่น ......................... กลุ่ม .................. ได้ รับและรับทราบข่าวสารในสารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 เรื่ องขออนุญาตนานักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษา
พร้ อมทังรั้ บทราบรายละเอียดแล้ ว และมีความประสงค์ดงั นี ้
o วันจันทร์ ท่ ี 2 เมษายน 2561 ณ จัตุรัส สแควร์ จามจุรีสแควร์
 อนุญาต ให้ นกั เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
 ไม่ อนุญาต ให้ นกั เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
o วันจันทร์ ท่ ี 9 เมษายน 2561 ณ จัตุรัส สแควร์ จามจุรีสแควร์
 อนุญาต ให้ นกั เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
 ไม่ อนุญาต ให้ นกั เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ......................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง......................................................................

Newsletter: Lertlah April Camp 2018 Edition 2/2561 March 28th, 2018
Subject: Field Trips for April Camp 2018: For the Love of the Arts
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road will hold field trips for the students participating in April Camp 2018: For the Love of the Arts.
The purpose of the field trips is for students to broaden their knowledge through first-hand experience that is related to the information they
have learned in the classroom. Through these field trips, students from Kindergarten 2 to Secondary 3 will gain a broader perspective on the
subjects they have learned while practicing their creativity and imagination. The field trip schedule is as follows:
o Primary 1 – Secondary Students will be on April 2nd, 2018 to at NSM Science Square Hall, Jamjuree Square, Bangkok
Drop and Pick Up
Students should arrive at school before 08.30 am. The parents can pick up at 05.00pm.
Dress Code
Proper yellow shirt + long pants (proper colours) + sneakers (No flipflops)
Scheduled
08.30-09.00 am.
Students meet at the hall to check name list, then go to the bus
09.00 am.
Depart to NSM Science Square Hall
10.00-10.30 am.
Arrive at NSM Science Square Hall / Milk break
10.30-11.00 am.
Introduce activities and divide students into groups
11.00-12.00 pm.
First station for students
12.00-01.00 pm.
Have lunch
01.00-02.00 pm.
Second station for students
02.00-03.00 pm.
Science show activities
03.00-04.00 pm.
Third station for students
04.00-05.00 pm.
Come back to school
th
o Kindergarten 2-3 will be on April 9 , 2018 to NSM Science Square Hall, Jamjuree Square, Bangkok
Drop and Pick Up
Students should arrive at school before 08.30 am. The parents can pick up at 04.00pm.
Dress Code
Proper yellow shirt + long pants (proper colours) + sneakers (No flipflops)
Scheduled
08.30 – 09.00 am.
Students meet at the hall to check name list, then go to the bus
09.00 am.
Depart to NSM Science Square Hall
10.00 – 10.30 am.
Arrive at NSM Science Square Hall / Milk break
10.30 – 11.00 am.
Introduce activities and divide students into groups
11.00 – 12.00 pm.
First station for students
12.00 – 01.00 pm.
Have lunch
01.00 – 02.00 pm.
Second station for students
02.00 – 03.00 pm.
Science show activities
03.00 – 04.00 pm.
Come back to school
***Kindergarten 1 students still follow normal scheduled activities at school.
Students who will be participating in the field trip should follow the dress code and arrive at school on time. Thank you for your
continuous support and cooperation.
Sincerely yours,
Lertlah School Kanchanpisek Road
Reply Form: Lertlah April Camp 2018 Edition 2/2561
Field trips for April Camp 2018: For the Love of the Arts
(Please return this form before March 30th, 2018)
I, ......................................................................................., parent/guardian of …………..………...…………………….……………..…….,
Nickname ……………….... Class ……………. have seen the Newsletter Edition 2/2560 regarding the field trips for April Camp 2018 : For the
Love of the Arts, and I have the following intention:
o Primary 2 – Secondary Levels, April 2nd, 2018 at NSM Science Square Hall, Jamjuree Square, Bangkok
 I allow my child to participate.
 I do not want my child to participate.
th
o Kindergarten 2 – 3 Levels, April 9 , 2018 at NSM Science Square Hall, Jamjuree Square, Bangkok
 I allow my child to participate.
 I do not want my child to participate.
Comments ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Parent’s signature ………………………………………………..

