สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 12/2560 วันที่ 16 มิ ถนุ ายน 2560
พิ ธีเปิ ดโครงการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียนรักการอ่าน กิ จกรรมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุด ปี การศึกษา 2560
ผูป้ กครอง
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก จัดโครงการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน รักการอ่าน “I Love to Read” กิ จกรรมวันสุนทรภู่
และสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวตั ถุประสงค์ให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญของการอ่าน ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนา
ตนเอง ส่งเสริ มให้เกิ ดความคิ ดสร้างสรรค์และจิ นตนาการสู่การเรียนรู้ตลอดชี วิต รวมถึงเพื่อร่วมกันระลึกถึงความสาคัญ
และเกียรติประวัตขิ องบรมครูสนุ ทรภู่ กวีเอกของโลก ซึง่ รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดงั นี้
1. กิ จกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 26-30 มิ ถนุ ายน 2560 ซึ่งโรงเรียนได้จดั ให้มีกิจกรรม
ทีห่ ลากหลาย อาทิ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ การออกร้านจาหน่ายหนังสือและสือ่ เสริมทักษะสาหรับเด็กและเยาวชนจากสานักพิมพ์ชนั ้
นา เป็ นต้น
2. กิ จกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนจัดให้มกี ารบูรณาการเนื้อหาสาระสาคัญเกีย่ วกับวันสุนทรภู่เข้าสู่บทเรียนให้กบั นักเรียน
ระหว่างวันที่ 19-30 มิ ถนุ ายน 2560 มีการจัดกิจกรรมซึง่ แสดงความสามารถหลากหลายรูปแบบของนักเรียน อาทิ การวาดภาพ
ระบายสี (ระดับอนุ บาล) การแข่งขันการคัดลายมือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์สดุดสี ุนทรภู่ การแสดงบนเวทีของนักเรียน และ
การจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานการบูรณาการวันสุนทรภู่ในกลุ่มสาระภาษาไทย โดยกาหนดจัดกิ จกรรมวันสุนทรภู่ในวัน
จันทร์ที่ 26 มิ ถนุ ายน 2560 ตัง้ แต่เวลา 12.50-15.00 น. ณ อาคารยิ มเนเซียม
3. โครงการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน รักการอ่าน ซึ่งในปี การศึกษา 2560 โรงเรียนได้จดั กิ จกรรมให้มีความเหมาะสมกับช่วง
วัยของนักเรียนทุกระดับ แบ่งเป็ นกิจกรรมระดับปฐมวัย (อนุ บาล) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิ กิจกรรมเล่มโปรดจากครู
และนักเรียน กิจกรรมชวนลูกอ่าน กิจกรรมมุมหนังสือ กิจกรรม Drop Everything and Read “หยุดทุกงานเพื่อการอ่าน” เป็ นต้น อีก
ทัง้ โรงเรียนยังได้จดั กิจกรรมใหม่ในโครงการ Book Club ร่วมกับบริษทั Scholastic ประเทศไทย เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนและ
ผูป้ กครองได้สงซื
ั ่ อ้ หนังสืออ่านนอกเวลา นิทาน ฯลฯ ทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ โรงเรียนกาหนดจัดพิ ธีเปิ ดโครงการ
ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน รักการอ่าน ในวันจันทร์ที่ 26 มิ ถนุ ายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
พิธเี ปิ ดกิจกรรมเริม่ ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 10.10 น.
 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พิธเี ปิ ดกิจกรรมเริม่ ตัง้ แต่เวลา 12.50 - 15.00 น.
เรือ่ ง
เรียน

วันจันทร์ที่ 26 มิ ถนุ ายน 2560 โรงเรียนขอความร่วมมือผูป้ กครองให้การสนับสนุนนักเรียนในการแต่งกายชุดแฟนซี
เช่น ตัวละครในนิ ทาน ภาพยนตร์ ตัวการ์ตูนต่างๆ ซุปเปอร์ฮีโร่ ฯลฯ มาโรงเรียน เพื่อร่วมกันสร้างสีสนั และบรรยากาศ
ให้น่าสนใจ รวมถึงเพิ่ มความสนุกสนานของกิ จกรรมให้มากยิ่ งขึน้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 12/2560
เรือ่ ง พิธีเปิ ดโครงการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียนรักการอ่าน กิ จกรรมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุด ปี การศึกษา 2560
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันพุธที่ 21 มิ ถนุ ายน 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.) ................................................................................
ชื่อเล่น ................................. ชัน้ .......................... ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 12/2560 เรื่องพิธเี ปิ ดโครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรักการอ่าน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์หอ้ งสมุด ปี การศึกษา 2560แล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูป้ กครอง

Newsletter Special Edition 12/2017 June 16st , 2017
I Love to Read Project Opening Ceremony, The Suthorn Pu Day Activities and Library Week 2017
Dear Dear Parents/Guardians
Lertlah School Kanchanaphisek Road, has created “I Love to Read Project” to encourage love of reading. Also,
this is the Sutthorn Pu Day activity for library week every year. The intention of this project is to encourage students to
see the importance of reading, which is fundamental in the developing themselves in the area of creativity and
imagination toward lifelong learning, as well as to commemorate the importance and history of Sutthorn Pu, a global
poet. He created the literature masterpiece and linguistic poems for Thai people, for all the world to recognize the nation
of Thailand. The details of each activity are as follows:
1. The Library Week: will be set up during the week of June 26-30, 2017, with a variety of activities such as
Mobile Library Vehicle, Books Shop for children from the several publishers.
2. Sutthorn Pu Activities: The school will provide a variety of integrated content, and essence about the
history of Sutthorn Pu into Thai lessons in all grade level during the week of June 19-30, 2017. Students may have a
chance to participated in variety of competitions such as painting contest (kindergarten), hand writing contest, speech
contest, performances and student work exhibitions. On Monday June 26, 2017 will be the “Commemorate of Sutthorn
Pu” activity that will start from 12.50-03.00 pm. at the gymnasium.
3. I Love to Read Project: The purpose of this activity is to set up appropriate reading materials for each age
range of students, divided into kindergarten, primary and secondary levels. These are examples of the activities: the
favorite book of student and teacher, lead your child to read, classroom book corner, drop everything and read etc. This
year, the school is also cooperating with Scholastic company to build the new project “Book Club”, to provide an
opportunity for students and parents to purchase English books to read. The school is scheduled to opening the project
on Monday June 26, 2017. Details are as follows:
Kindergarten level (kindergarten 1-3): Opening Ceremony will start from 08.30-10.10 am
Primary and secondary: Opening Ceremony will start from 12.50-03.00 p.m.
On Monday June 26, 2017: The school would like to ask parents to support students by dressing up into fancy
dress, such as a character in tales, various cartoon characters, movies, superheroes, etc. to school to create an
appealing atmosphere and provide more attraction to the activities that day.
Sincerely yours,
Lertlah School Kanchapisek Road
Reply form of special newsletter edition 12/2017
Regarding: I Love to Read Project Opening Ceremony, The Suthorn Pu Day Activities and Library Week 2017
(Please return this form by Wednesday 21st of June, 2017)
I................................................................Parent/guardianof.....................................................................................................
Nickname……………...Class………..Have read this letters of special newsletter edition 12/2017
Comments…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
Parent/guardian signature…………………………………………….

