สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 63/0562 วันที่ 1 พฤศจิ กายน 0562
เรือ่ ง
เรียน

ขออนุญาตนานักเรียนร่วมกิ จกรรมทัศนศึกษา
ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3-4

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก จัดให้มกี จิ กรรมทัศนศึกษา ซึง่ เป็ นกิจกรรมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน เพื่อเพิม่ พูนความรู้
และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับการเรียนรูใ้ นห้องเรียน โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม ผ่ า นกระบวนการเรีย นรู้ที่ห ลากหลายทัง้ ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบ ัติ โรงเรีย นจึง กาหนดนาคณะครูแ ละนัก เรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3-4 เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ พิพธิ ภัณฑ์เด็กทุ่งครุ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิ กายน 0562 ตัง้ แต่เวลา 28.32-14.32 น.
และเพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ชุมชนบางมด นิทรรศการเกีย่ วกับ
โลกของเรา และได้เรียนรู้เกี่ย วกับ การแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อ มด้ว ยตนเอง เพื่อน าความรู้ไปเป็ น แบบอย่า งและเป็ นแนวทางในการใช้
ชีวติ ประจาวันต่อไป
ในการนี้โรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อขออนุ ญาตท่านผูป้ กครองนานักเรียนไปปฏิบตั กิ จิ กรรมนอกสถานทีใ่ นวันและเวลาข้างต้น แล ะ
ขอความร่วมมือผูป้ กครองทุกท่าน กรุณาจัดเตรียมให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน และสวมสาย
คล้องคอติดบัตรนักเรียนให้เรียบร้อย พร้อมส่งนักเรียนให้ถึงโรงเรียนก่อนเวลา 28.22 น. (ขอความกรุณาส่งนักเรียนให้ตรงเวลา เพื่อมิให้มี
ผลกระทบกับกาหนดการในการทัศนศึกษาและเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็ นสาคัญ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้นกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือ
ด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
หมายเหตุ กิจกรรมทัศนศึกษาจัดเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนอกสถานที่ ขอความร่วมมือผูป้ กครองรับนักเรียนทีโ่ รงเรียนเท่านัน้
และไม่อนุญาตให้ผปู้ กครองเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 63/0562
เรือ่ ง ขออนุญาตนานักเรียนร่วมกิ จกรรมทัศนศึกษา
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิ กายน 0562)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ...........................................................................
ชื่อเล่น............................... ชัน้ ..................... ได้รบั และรับทราบข่าวสารจากสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 63/0562 เรือ่ ง ขออนุญาตนานักเรียน
ร่วมกิ จกรรมทัศนศึกษาแล้ว และมีความประสงค์ ดังนี้
 อนุญาต ให้นกั เรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
 ไม่อนุญาต ให้นกั เรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน เนื่องจาก……….......…………………...………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………
ลงชื่อผูป้ กครอง.........................................................................

Newsletter Special Edition 63/0217 November 1st, 0217
Primary 3 and 4 Field Trip, Semester 0/0217
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School, Kanchanapisek Road is planning to take students on a field trip to learn beyond the classroom.
Students will gain skills and experiences through exploring and participating in different activities. These activities include
exhibitions, learning stations and fun stories integrated with social studies, religion and culture. This term the school is planning
to take students on a field trip to the ‘Bangkok Family Learning Center Thung Khru Children's Museum’. The field trip for P3-P4
students will take place on Thursday, November 9th, 0217 from 28.32 am.-14.32 pm. On this field trip students will learn
about Bangkok’s history, The Bangmod community, our world, how to solve problems and how to take care of the environment
and apply this knowledge to their life.
The school is requesting permission from parents to take their children on the field trip to the ‘Bangkok Family
Learning Center Thung Khru Children's Museum’ during the time and date specified above. For the entire duration of field trip,
the school would like to ask for students’ cooperation in following the dress code for this field trip, the students are required to
wear the Lertlah uniform, appropriate shoes and the student name card. Parents are encouraged to send their children to
school before 28.22 am, (so they do not interfere with the field trip schedule)

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Note: We would like to ask for your cooperation and support for this activity.

Reply Form of Newsletter Special Edition 63/0217
Primary 3 and 4 Field Trip, Semester 0/0217
(Please return this reply form by November 3rd, 0217.)
I, ……………………………………………..………………, parent/guardian of ……………………………………………..…………..….,
Nickname………………………. Class…………….…… have read this newsletter Special Edition 63/2017.
 I would like my child to participate in this field trip.
 I do not want my child to participate in this field trip because …………..…………………………….…………………..……….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent/Guardian Signature …………………………………………

