สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 80/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรื่อง
เรียน

กิจกรรมส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับปี ใหม่ และกิจกรรมวันคริสต์ มาส ประจาปี การศึกษา 2560
ผู้ปกครองทุกท่ าน
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัดกิจกรรมส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรั บปี ใหม่ และกิจกรรมวันคริ สต์ มาสขึน้

ในวันศุกร์ ท่ ี 22 ธันวาคม 2560 ตัง้ แต่ เวลา 07.45 – 11.00 น. โดยกาหนดให้ เป็ นกิจกรรมภายใน (เฉพาะนักเรี ยน) ภายใต้ Theme
การทาดีด้วยกายและใจ โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันทาบุญถวายสังฆทานเครื่ องไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ จานวน 9 รู ป และกิจกรรม
Merry Christmas โดยฝ่ ายต่างประเทศจะจัดขึ ้นเพื่อเป็ นการฉลองตามเทศกาลวันคริ สต์มาส และวันปี ใหม่ที่กาลังจะมาถึง ในวันดังกล่าว
ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมการแสดงและอื่นๆ ณ อาคารยิมเนเซียม ดังกาหนดการต่ อไปนี ้
กาหนดการวันที่ 22 ธันวาคม 2560
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 11.00 น.

พิธีสงฆ์ ณ อาคารยิมเนเซียม (สวดบทชะยัญโต และมงคลจักรวาล 8 ทิศ บทโพชฌังคปริ ตร)
ถวายสังฆทาน อาหารแห้ ง
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือด้ วยดีมาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
หมายเหตุ : 1. ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ฝ่ ายวิชาการได้ ปรับตารางเรี ยนให้ เป็ นตารางกิจกรรม (เฉพาะกิจ) เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ร่วม
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน
2. นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เข้ าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้ า และจะดาเนินการทดสอบ Pre O – NET ตามกาหนดการ
สอบต่อไป
3. เลิกเรี ยนตามเวลาปกติ
4. นักเรี ยนที่เรี ยนพิเศษการบ้ านตอนเย็นยังคงเรี ยนตามปกติ
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 80/2560
เรื่อง กิจกรรมส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับปี ใหม่ ประจาปี การศึกษา 2560
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. ผู้ปกครอง (ด.ช/ด.ญ.) .......................................................................................
ชื่อเล่น ............................. ชัน้ ...................... ได้ รับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 80/2560 เรื่ อง กิจกรรมส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ และ
กิจกรรมวันคริ สต์มาส ประจาปี การศึกษา 2560 แล้ ว และมีข้อเสนอแนะดังนี ้ …...………………………........................…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผู้ปกครอง …………………………………………….

Newsletter Special Edition 80/2017 December 18th, 2017
New Year and Christmas activity, 2017.
Dear Parents/Guardians
Lertlah School Kanchanapisek Road is having a New Year and Christmas event at the school on Friday 22nd
of December, 2017, from 07:45 a.m. – 11:00 a.m. in the gymnasium. This is a closed event which means only students
and teachers are allowed to attend. We will be giving means to 9 monks and a Christmas activity by the foreign department
by our foreign teachers.
Schedule
08.30 – 09.30 a.m.

Bhuddist ritual in the gymnasium.

09.30 – 11.00 a.m.

Christmas and New Year activity.

We would like to thank all parents/guardians for your understanding, continuous support and cooperation.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Note: 1. Class timetable will be altered for activities.
2. P.6 students will attend the morning activities followed by their Pre O-NET examination.
3. School ends at regular time.
4. Homework classes are as usual.

Reply Form of Special Newsletter Edition 80/2017
New Year and Christmas activity, 2017.
(Please return this reply form by December 20th, 2017.)
I, …………………….………..…….…..……...…..…, parent/guardian of ……………..……………………..…………………………,
Nickname……………..………. Class………………….… have read this newsletter.
Comments:.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

