สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 21/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมวันเข้าพรรษา
ผูป้ กครองทุกท่าน

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ได้จดั กิ จกรรมวันสาคัญทางศาสนา “วันเข้าพรรษา” วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อ
เป็ นการส่งเสริมความสาคัญของชาติ ศาสนา ซึ่งในเดือนกรกฎาคมมีวนั สาคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ทางโรงเรียนได้มกี ารบูรณาการในการเรียนการสอน และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญของการดารงไว้ในการปฏิบตั ิดี
ตลอดจนปลู ก ฝ งั ให้นั ก เรีย นได้เ รีย นรู้เ กี่ย วกับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย และการปฏิบ ัติต นเป็ น ชาวพุ ท ธที่ดี ภ ายใต้ ห ัว ข้อ
“เลิ ศหล้ารวมใจ สื บสานวิ ถีไทย วิ ถีพุทธ” โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้ นการปฏิบตั ิจริง
โดยบูรณาการสาระสาคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สูก่ ารเรียนการสอนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ดังนี้
กิ จกรรมวันเข้าพรรษา : ร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารกับพระพุทธรูปประจาวันเกิ ด บริเวณแหล่งเรียนรูห้ น้าห้องโถง
เพื่อให้นกั เรียน และผูป้ กครองได้ร่วมทาบุญตามศรัทธา ซึง่ ทางโรงเรียนฯ ได้จดั เตรียมข้าวสารไว้ให้ในจุดทีก่ าหนด หล่อเที ยนพรรษา
ร่วมถวายเที ยนจานาพรรษา กิ จกรรมเวียนเที ยน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อีกทัง้
ยังเป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้ประกอบคุณงามความดี สร้างบุญกุศลร่วมกับโรงเรียน และในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียน
จะจัดให้นัก เรียนทุ กคนร่ วมเวีย นเทียนรอบองค์พ ระประธาน โดยทางโรงเรียนได้นิ มนต์พ ระสงฆ์จากวัด ทองเนียมจานวน 5 รูป
เพื่อประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ซึง่ มีกาหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 07.45 – 08.10 น.
เวลา 08.10 – 08.40 น.
เวลา 08.40 – 09.20 น.

กาหนดการกิ จกรรมวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารยิมเนเซียม
ั ย ณ อาคารยิมเนเซียม
นักเรียนร่วมพิธถี วายเทียน ไทยธรรม ปจจั
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปฏิบตั เิ วียนเทียนรอบองค์พระ

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
หมายเหตุ สาหรับกิจกรรมในครัง้ นี้ขอเชิญชวนท่านผูป้ กครองได้มสี ่วนร่วมหล่อเทียนพรรษาทีห่ อ้ งโถงในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
รวมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทีอ่ าคารยิมเนเซียม วันศุกร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 และท่านผูป้ กครองทีม่ คี วามประสงค์ร่วมทาบุญ
ถวายปจั จัยเพื่อบารุงพระพุทธศาสนา สามารถนามาหยอดตูท้ าบุญได้ ณ แหล่งเรียนรูบ้ ริเวณหน้าห้องโถง หรือติดต่อห้องธุรการค่ะ

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 21/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมวันเข้าพรรษา
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................ผูป้ กครอง (ด.ช/ด.ญ)....................................................................
ชื่อเล่น.........................ชัน้ .........................ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 21/2560 เรื่องกิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียบร้อยแล้วและมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………............................
ลงชื่อผูป้ กครอง......................................................................

Newsletter “Special Edition 21/2017 July 3rd , 2017
Buddhist Lent Activity
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road will be holding a Buddhist activity on July 7th, 2017, to commemorate two
important Buddhist days in July. They are “Asarnha Bucha Day” and the “Buddhist Lent Day”. Throughout July, teachers
will integrate the Buddhist virtues, teachings, history and custom into their lessons both inside and outside of the classroom.
These integrated lessons will consist of hands-on activities in order for students to recognize the importance of being a good Buddhist.
On the day of the activity, parents, students and teachers can participate in the ceremony of giving a rice-offering
to the Buddha statues, which represent the days of the week. As part of the ceremony we will light candles and walk
clockwise around the Buddha statue (called wiantian) at the hard court. In addition, every student will take part in the
process of candle casting. Through participating, students will learn and understand how to proceed correctly during the
ceremony in the future, be encouraged to do good deeds, as well as making merit together with the school. All students
will get a chance to “wiantian” led by the five monks from Thongniam Temple.
The schedule of the activity on July 7th, 2017, is as follows.
Activity Schedule
07:45 – 08:10
08:10 – 08:40
08:40 – 09:20

Assembly in the gymnasium for P1 – M3 students
Giving alms in the gymnasium
Wiantian around the Buddha statue at the hard court
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Remarks: Parents are welcome to participate in the candle casting activity on July 4th, 2017, in the lobby, as well as the
candle offering to the monks on July 7th, 2017 in the gymnasium. In addition, there will be a donation box in the lobby for
parents who wish to make donations to temples, or parents are welcome to contact the Main Office.

Reply Form for Newsletter Special Edition 21/2017
Subject Buddhist Lent Day Activity
(Please return this reply form by July 5th, 2017.)
I, …………………………………………….……, parent/guardian of …………………………………………..………………………….,
Nickname…………………………...………….Class………………………..…… have read this newsletter “Special Edition 21/2017.”
Comments………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent/Guardian Signature ……………..…………………………………

