สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 34/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ผูป้ กครองทุกท่าน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปลูกฝงั ให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รูจ้ กั การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพี ระคุณ ปลูกฝงั ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที1่ 0
โรงเรียนจึงได้จดั กิจกรรม และพิธถี วายพระพรขึน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อถวายสดุดแี ด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที1่ 0 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 65 พรรษา โดยมีกจิ กรรมตามกาหนดการดังนี้
เวลา 07.45 – 08.00 น.

นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ หอประชุม
อาคารยิมเนเซียม
เวลา 08.00 – 08.20 น. นักเรียนอนุบาลเข้าแถว ณ หอประชุม อาคารยิมเนเซียม
เวลา 08.20 – 09.10 น. พิธถี วายพระพร (ถวายพานพุ่ม) จากตัวแทนครู นักเรียน และผูป้ กครอง
ประธานมาถึงในพิธี
- เปิ ดกรวย พร้อมถวายสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน
- ประธานกล่าวบทอาเศียรวาท ถวายพระพร
- ทุกคนร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี
พิธเี ทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
- นักเรียนร่วมตัง้ จิตอธิษฐานระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
- ชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
- ประธานกล่าวให้โอวาท
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- จบพิธี
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็ นกิจกรรมภายใน โดยจะเรียนเชิญเฉพาะตัวแทน
ผูป้ กครองทีไ่ ด้กาหนดไว้ เข้าร่วมถวายพานพุ่มในช่วงพิธกี ารเท่านัน้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ ผูป้ กครองโปรดให้การสนับสนุ น
การดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 34/2560
เรือ่ ง กิ จกรรมวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ผูป้ กครอง(ด.ช/ด.ญ)...........................................................................................
ชื่อเล่น...........................ชัน้ ............................ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 34/2560 เรือ่ งกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที1่ 0 เรียบร้อยแล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้.........................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง..........................................................................

Newsletter Special Edition 34/2017 July 24th, 2017
Celebrating the Birthday of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
Dear Parents/Guardians
Lertlah School Kanchanapisek Road always recognizes the importance of cultivating 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 the 65th birthday of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Rama X,
the school will organize an activity to celebrate this event on July 27th, 2017. The schedule is as follows.
07:45 am – 08:00 am
08:00 am – 08:20 am
08:20 am – 09:10 am

Primary and secondary students and teachers assemble in the gymnasium for national
anthem.
Kindergarten students and teachers arrive at the gymnasium.
Student, teacher and parent representatives proceed with the ceremony.
- Opening ceremony
- Ceremony blessing
- Singing the royal anthem together
- Students pay respect to His Majesty the King
- Video honouring His Majesty the King
- Opening speech
- Royal anthem

This activity is inclusive only to our students, teachers and some representatives from parents. We would like to
thank you for your continuous cooperation and support.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 34/2017
Celebrating the Birthday of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
(Please return this reply form by July 26th, 2017.)
I, ……………………………..………………………...……, parent/guardian of………………………..…………………….……………...….,
Nickname…………………………,Class……..…………,have read this newsletter Special Edition 34/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Parent/Guardian Signature…………………………………………

