สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 31/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง กิ จกรรมวันแม่แห่งชาติ
เรียน ผูป้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปลูกฝงั ให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จ ักการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ อผู้ม ีพระคุณ ปลู กฝ งั ให้นักเรียนมีคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
บนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม และเนื่ องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ หรือวันแม่
แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิ งหาคม ของทุกปี โรงเรียนจึงได้จดั กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ
ในระหว่างวันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2560 โดยการบูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ เช่น สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ และการงานฯ
ในการจัดสร้างสรรค์ช้นิ งานของนักเรียนทุกคน และจัดโชว์ให้ผู้ปกครองได้ช่นื ชม พร้อมกับมอบให้ผู้ปกครองทุกท่าน และจัดพิ ธี
ถวายพระพรขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 สิ งหาคม 2560 เพื่อถวายสดุดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ เนื่ องใน
วโรกาสมี พระชนมายุ 85 พรรษา ตลอดจนการระลึ กถึ งพระคุณแม่และผู้มีพระคุณ (เป็ นกิ จกรรมภายใน) โดยมีกจิ กรรม
ตามกาหนดการดังนี้
กาหนดการพิ ธีถวายพระพรเนื่ องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
เวลา 07.45 – 08.00 น. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ
ณ หอประชุม อาคารยิมเนเซียม
เวลา 08.00 – 08.10 น. นักเรียนระดับอนุบาลเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม อาคารยิมเนเซียม
เวลา 08.30 – 09.10 น. พิ ธีถวายพระพร (ถวายพานพุ่ม) จากตัวแทนครู นักเรียน และผูป้ กครอง
ประธานมาถึงในพิ ธี
- เปิ ดกรวย พร้อมถวายสักการะพานพุม่ ทอง-พุม่ เงิน
- ประธานกล่าวบทอาเศียรวาท
- ทุกคนร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
พิ ธีเทิ ดพระคุณแม่
- นักเรียนร่วมตัง้ จิตอธิษฐานระลึกถึงพระคุณแม่และร่วมกันร้องเพลง “อิม่ อุน่ ”
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
- ตัวแทนนักเรียนแสดงความกตัญญูต่อผูม้ พี ระคุณ
- การแสดง บรรเลงเมโลเดียนเพลง “อิม่ อุน่ ” ประกอบจินตลีลา
- ประธานกล่าวให้โอวาท
- ทุกคนร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
- จบพิธี
เนื่องด้วยมาตรการเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็ นกิจกรรมภายใน
โดยจะเรียนเชิ ญเฉพาะตัวแทนผู้ปกครองที่ ได้กาหนดไว้ เข้าร่วมถวายพานพุ่มในช่วงพิ ธีการเท่านัน้
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือท่านผูป้ กครองโปรดให้การสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน และขอขอบคุณ
ผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 31/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมวันแม่แห่งชาติ
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันพฤหัสที่ 3 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ผูป้ กครอง (ด.ช/ด.ญ)..........................................................................................
ชื่อเล่น .........................ชัน้ ................. ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 31/2560 เรื่องกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเรียบร้อยแล้วและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ผูป้ กครอง......................................................................

Newsletter Special Edition 31/2017 July 31st, 2017
H.M. Queen Sirikit’s Birthday activity
Dear Parents/Guardians
Lertlah School Kanchanapisek Road always recognizes the importance of teaching students to love the nation, the
Buddhist religion and the monarch institution. We continuously encourage students to express gratitude to their parents,
guardians, teachers and benefactors. We also instill into students the desirable qualities on the basis of moral ethics. Therefore,
on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday, this falls on August 12th each year. Lertlah School Kanchanapisek
Road will be honouring H.M. Queen Sirikit from August 1st – 11th 2017 by integrating teaching students to create their own work
in each subject, such as Art Education and Occupation and Technology. The school will set up an event to show students’ work
at the lobby, afterwards teachers will return works to students to give to their mother. A blessing ceremony will take place on
Friday, August 11th, 2017 to commemorate H.M. Queen Sirikit on the occasion of her 85th Birthday Anniversary, as well as the
memory of grace and patron (Internal Activity). The schedule is as follows:
07.45 am – 08.00 am
08.00 am – 08.10 am
08.30 am – 09.10 am

The Honourable H.M. Queen Sirikit’s birthday ceremony schedule
Primary and Secondary students and teachers assemble in the gymnasium for the national anthem.
Kindergarten students and teachers arrive at the gymnasium.
Students, teachers and parent representatives proceed with the ceremony.
A chairman will arrive for the ceremony
- Opening ceremony
- Ceremony blessing
- Singing the royal anthem together
The ceremony to benefactor
- Students sing a song “Im Oun”
- Speech by student representative
- Student representative will express gratitude to the benefactor
- The melodion performance of the song “Im Oun”
- A chairman delivers the speech and provides guidance
- Royal anthem

To prevent Hand Foot & Mouth Disease from spreading, the school will hold this activity internally. This activity is
inclusive only to our students, teachers and specific parent representatives. We would like to thank you for your continuous
cooperation and support.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Reply Form of Newsletter Special Edition 31/2017
H.M. Queen Sirikit’s Birthday activity
(Please return this reply form by August 3rd, 2017.)
I, ……………………………..………………………...……, parent/guardian of………………………..…………………….…………………...….,
Nickname…………………………,Class……..…………,have read this newsletter Special Edition 31/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………..………...
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………...……....
Parent/Guardian Signature……………………………………….………

