สารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 3/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561
เรื่อง
เรียน

กิจกรรมวันสงกรานต์
ผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบถึงประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของประเพณีสงกรานต์ รวมถึงร่ วมกันสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีของไทยที่ดีงาม
ถือเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ทางโรงเรี ยนได้ จัดแหล่งเรี ยนรู้ การทาบุญ
ตักบาตรข้ าวสาร เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ณ บริ เวณห้ องโถง และในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ตัง้ แต่ เวลา 08.30 –
14.30 น. ทางโรงเรียนมีกาหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ อาคารยิมเนเซียม เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ สมั ผัสกับบรรยากาศความสนุกสนาน
การละเล่นของไทยตามประเพณี โดยมีรายละเอียดของกาหนดการดังนี ้
กาหนดการ : กิจกรรมวันสงกรานต์ เมษาพาสดชื่น รื่นเริงสงกรานต์ ไทย
เวลา 08.30 – 09.00 น. กิจกรรมหน้ าเสาธง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม
เวลา 09.00 – 09.50 น. กิจกรรมวันสงกรานต์
- พิธีสงฆ์ การถวายสังฆทาน อาหารแห้ ง กรวดน ้าและรับพร
เวลา 09.50 – 10.20 น. กิจกรรมสืบสานการละเล่นไทย
เวลา 10.20 – 11.30 น. พิธีสรงน ้าพระพุทธรูป และรดน ้าดาหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
เวลา 11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 – 14.30 น. - เรี ยนตามปกติ และรับประทานอาหารว่าง
- เสร็ จกิจกรรม
ในวันดังกล่าวขอความร่ วมมือท่านผู้ปกครองโปรดให้ การสนับสนุนนักเรี ยนด้ านการแต่งกายเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยให้ นกั เรี ยนใส่
เสื ้อผ้ าสีสนั สดใสต้ อนรับเทศกาลปี ใหม่ไทย หรื อชุดไทยประยุกต์ และผู้ปกครองสามารถเข้ าร่วมทาบุญตักบาตรข้ าวสาร อาหารแห้ ง ร่วมถวาย
ปั จจัย โดยโรงเรี ยนจะมีต้ รู ับบริ จาค เพื่อนาปั จจัยไปทานุบารุงศาสนาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ ความร่วมมือด้ วยดีมาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
หมายเหตุ
1. การรับ – ส่ง นักเรี ยนก่อนเวลา ผู้ปกครองจะต้ องติดต่อห้ องธุรการเพื่อดาเนินการทาเรื่ องรับนักเรี ยนกลับบ้ านก่อนเวลาปกติ
2. เพื่อเป็ นการรณรงค์การใช้ ทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า โรงเรี ยนจึงจัดให้ มกี ารรดน ้า ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตามธรรมเนียม
ประเพณีไทย
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 3/2561
เรื่อง ข่ าวประชาสัมพันธ์ จากโครงการ April Camp 2018
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันจันทร์ ท่ ี 9 เมษายน 2561)
ข้ าพเจ้ า ........................................................................ ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. .......................................................................................
ชื่อเล่น .......................... ชัน้ .................. ได้ รับสารสัมพันธ์ Lertlah April Camp 2018 ฉบับที่ 3/2561 เรื่ อง กิจกรรมวันสงกรานต์ แล้ ว และ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง...............................................................
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Songkran Activity
Dear Parents,
Lertlah School Kanchanapisek Road will be having Songkran activities during April 9th – 11th, 2018 in order for the students to
learn the history and the importance of Songkran traditions. Through this, the students will inherit and continue the preservation of our
Thai traditions and it will teach them to have filial piety. On April 9th – 11th, 2018 the School will create a leaning culture and
provide educational information of the importance of offering in the lobby. On April 11th, 2018 between 08.30 am – 02.30 pm, the School
will be hosting various fun Songkran activities in the gymnasium focused on Thai Children’s games. The details are as follows:
08.30 am. – 09.00 am.
09.00 am. – 09.50 am
09.50 am. – 10.20 am.
10.20 am. – 11.30 am.
11.30 am. – 12.30 pm.
12.30 pm. – 02.30 pm.

Schedule: Songkran Activity
Morning activity in the gymnasium
Songkran activity
- Giving offering
Thai children’s game activity
Bathing rite for Buddha images and pouring scented water onto teachers’ hands.
Lunch
- Normal class and break
- Finish activity

On this day, we would like to ask all parents to encourage your child/children to wear appropriate clothing or Thai
traditional costumes to celebrate the Thai New Year. Parents can participate in offering alms to monks and giving a donation
into a donation box provided by the School for supporting the monks.
We would like to thank all parents for your cooperation and continuous support throughout this April Camp.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Remark;
1. To pick up students early, parents need to contact the Main Office to ask for a permission form to do so.
2. For water conservation, students should sprinkle scented water onto teachers’ hands
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Songkran Activity
(Please return this form by April 9th, 2018)
I, …………………….………..…..………………….……, parent / guardian of …..…………..……………..………..….…..…….………,
Nickname…………………. Class………………….… have read this newsletter.
Comments:..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Parent / Guardian Signature ……………………………………………….

