สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 11/2560 วันที่ 15 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมวันไหว้ครู
ผูป้ กครอง

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก มีกาหนดจัดกิ จกรรมวันไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี
ที่ 22 มิ ถนุ ายน 2560 เวลา 08.30-09.20 น. เพื่อปลูกฝงั และเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ซึ่งถือ
ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อเนื่องกันมาทุกยุคทุกสมัย โดยในธรรมเนียมปฏิบตั นิ นั ้ ก่อนเริม่ การเรียนวิชาต่างๆ จะ
มีการทาพิธไี หว้ครู โดยศิษย์จะนาเครื่องสักการะมาแสดงความเคารพและบูชาครู กล่าวคาปฏิญาณตนว่าจะเชื่อฟงั คาสังสอน
่
และอยู่
ในโอวาทของคุณครู และขอให้คณ
ุ ครูรบั ตนไว้เป็ นศิษย์
ซึ่งกิ จกรรมไหว้ครูในปี การศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ได้จดั การแข่งขันประกวดมารยาท
การไหว้ให้แก่นักเรียนทุกระดับชัน้ เพื่อส่งเสริ มให้นักเรียนมีกิริยา มารยาท ที่ งดงาม และปฏิ บตั ิ ได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้
ประกวดการออกแบบและประดิ ษ ฐ์ “พานไหว้ ค รู ” ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดง
ความสามารถด้านการออกแบบ และตกแต่งพานไหว้ครูด้วยความคิ ดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ สาหรับนักเรียนในระดับ
ปฐมวัย และประถมศึกษา จะร่วมกันจัดพานดอกไม้เพื่อนามาประกอบพิธไี หว้ครูตามกาหนดการ และในกิจกรรมพิธกี ารวันไหว้ครู
ของทุกปี จะมีตวั แทนนักเรียนศิษย์เก่ามาเข้าร่วมพิธเี พื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และโรงเรียน
และในโอกาสนี้ โรงเรียนได้จดั ให้ตวั แทนนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน นาพานดอกไม้ดงั กล่าวส่งมอบให้แก่
ชุมชน และบุคคลผู้เป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ่ น ณ สานักงานเขตบางบอน สถานีดบั เพลิงบางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข ซึง่
ถือได้ว่าเป็ นครูของชุมชน เพื่อเป็ นสื่อสัญลักษณ์ของความเคารพรักจากศิษย์ต่อครู กิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะปลูกฝงั คุณธรรม
เรื่องการให้แล้วยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้รจู้ กั ครูของชุมชนอีกด้วย
อนึ่ งกิ จกรรมวันไหว้ครู ถือเป็ นกิ จกรรมที่ สาคัญต่อวิ ชาชี พครู และมีความหมายต่อบุคลากรครูทุกคน อีกทัง้ ยัง
เป็ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มให้นักเรียนมีความตระหนัก และแสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญู ที่ ศิษย์มีต่อครู ดังนัน้
โรงเรียนขอสงวนสิ ทธิ์ การเข้าร่วมกิ จกรรมฯ เฉพาะศิ ษย์ปัจจุบนั และศิ ษย์เก่าที่ ลงทะเบียนเท่านัน้ โดยไม่อนุ ญาตให้ท่าน
ผูป้ กครอง และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครัง้ นี้ค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือท่านผูป้ กครองโปรดให้การสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
และขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 11/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมวันไหว้ครู
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 20 มิ ถนุ ายน 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.) ...................................................................................
ชื่อเล่น ................................. ชัน้ .......................... ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 11/2560 เรื่องกิจกรรมวันไหว้ครูแล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูป้ กครอง

Newsletter Special Edition 11/2017 June 15th , 2017
Wai Kru Activity
Dear Parents/Guardians
Lertlah School Kanchanapisek Road is holding the 2017 Wai Kru Ceremony on June 22th, 2017, from 8:30 am to 9:20 am.
The purpose of this activity is to instill in our students a sense of respect and gratitude for their teachers and also to provide an
opportunity for them to demonstrate it. Customarily in the Wai Kru ceremony, before commencing any lessons, students pay
homage with offerings to their teachers, make a solemn declaration to respect and obey their teachers and ask to be accepted as students.
This year, the Wai Kru activity includes two contests. One contest encourages students of all grade levels to learn
and demonstrate how to “wai” in a well-mannered way, while another contest provides the secondary students an
opportunity to showcase their creativity in decorating the “flower offerings.” In addition, kindergarten and primary students
from each class will create their own class “flower offerings” for the Wai Kru ceremony. In the ceremony, there will be student
representatives to pay their respect and gratitude on behalf of all students to the teachers and the School.
On this occasion, our student representatives and the student council will also visit and present “flower offerings”
to some important sectors of the community, such as, the Bangbon Municipal, the Bangkhae District Fire Department and the
Public Health Service Centre. This is a good opportunity for our students to experience the virtue of giving and to recognize some
important personnel who are respected as “teachers” of the community.
Since Wai Kru ceremony is important to all teachers as well as students, we would like to reserve the rights to
include only current students and alumni to participate in the ceremony.
The school would like to ask for your support in this activity and thank you for your continuous cooperation.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 11/2017
Wai Kru Activity
(Please return this reply form by Tuesday 20th of June, 2017.)
I, …………………………………………….…………, parent/guardian of …………………………………………..……………………….,
Nickname………………………….Class………… have read this newsletter Special Edition 11/2017.
Comments:…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

