สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 52/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

การจัดกิ จกรรมการกุศลภายในบริเวณโรงเรียน
ผูป้ กครองทุกท่าน

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องของอาหารที่เด็กๆ ควรจะได้รบั เพื่อพัฒนา
ร่างกาย และสติปญั ญา จึงร่วมมือกับสมาคมนางฟ้าใจดี องค์กรทีไ่ ม่มุ่งหวังผลกาไร อีกทัง้ ยังคอยส่งเสริมความรูด้ า้ นการศึกษาทัง้ ใน และ
ต่างประเทศให้แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนพัฒนาชุมชนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขน้ึ อย่างยังยื
่ น จึงได้จดั
กิ จกรรม “นางฟ้ าราเมง เส้นดี มีอนาคต” เพื่อเป็ นอีกหนึ่งวิธที ช่ี ่วยให้สงั คมได้ทาหน้าทีเ่ ชื่อมโยง “ผูใ้ ห้กบั ผูร้ บั ” สมทบทุนในมูลนิธหิ รือ
องค์กรเพื่อสังคมทีท่ าหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในประเทศไทย ทางโรงเรียนจึงขอเป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมดีๆ เหล่ านี้
โดยเปิ ด โอกาสให้ สมาคมนางฟ้า ใจดีเข้ามาจัดจ าหน่ ายราเมง อาหารที่มีคุณ ค่า ทางโภชนาการ ในราคา 59 บาท จานวน 60 ชาม
เท่านัน้ ซึง่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายจะนาไปสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทีด่ ้อยโอกาส เพื่อให้เด็กเหล่านัน้ ได้เติบโตมี
การศึกษา และอนาคตทีส่ ดใสต่อไป
ทัง้ นี้ ท างโรงเรี ยนขอเชิ ญชวนผู้ป กครอง นั ก เรีย น และผู้มี จิต ศรัท ธา ร่วมช่ วยเหลื อ และสมทบทุ นการศึ ก ษาใน
กิ จกรรม “นางฟ้ าราเมง เส้นดี มีอนาคต” โดยจะจัดจาหน่ ายในวันศุกร์ที่ 15 และวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ฮาร์ดคอร์ท ตัง้ แต่
เวลา 14.00 - 17.00 น. พร้อมกับรับฟั งดนตรีไพเราะ จากคณะกรรมการนักเรียน ในบรรยากาศของดนตรี “ศุกร์ กุศล” รับรองว่าทุก
ท่านจะอิ่ มไปกับบุญที่ท่านได้รว่ มทาในครังนี
้ ้ อิ่มทัง้ กาย อิ่ มทัง้ ใจค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิ จกรรม และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือด้วยดีมา
โดยตลอด

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 52/2560
เรือ่ ง การจัดกิ จกรรมการกุศลภายในบริเวณโรงเรียน
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.).................................................................
ชื่อเล่น.......................ชัน้ .....................ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 52/2560 เรือ่ ง การจัดกิ จกรรมการกุศลภายในบริเวณโรงเรียน
เรียบร้อยแล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้……………………………...…………………………...............................…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ กครอง......................................................................

Newsletter Special Edition 52/2017 September 12th, 2017
Kind Angels Charity
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road, in collaboration with Kind Angels Association, will be holding the “Kind
Angels Charity” to raise funds for children in Thailand. The Kind Angels Association is a non-profit organization that aims to
promote education and support the well-being of children and those in need both within and outside of Thailand. We would like
take part in this charity activity in order to bridge the gaps between the “privileged” and “those in need” in society. On the day
of the activity, the association will be selling healthy ramen noodles, for 59 Baht per bowl. There is a limitation of 60 bowls per
day. The funds, after the deduction of expenses, will be donated to the less privileged children in order for them to have a
brighter future.
The school would like to invite parents/guardians to be a part of this beneficial event, which will be held on
September 15th and 22nd, 2017, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. Apart from a nutritious and delicious meal, everyone can
enjoy relaxing music played by the student council throughout the activity. As always, your cooperation and support
will be appreciated.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form: Special Edition Newsletter 52/2017
Kind Angels Charity
(Please return this reply form by September 14th, 2017)
I ……………………………….……………..…………….…, parent/ guardian of ………...………………...………….………..…….…,
Nickname …………………………...…., Class …..……………..…, have read this special edition newsletter No. 52/2017.
Comments: ………………………………………………………………………………………………………………….…………..……….
………………….………………………………………..……………………………………………………………….………………….....…
Parent /Guardian signature……………………………………….

