สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 66/2560 วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

กิ จกรรมการบูรณาการวันลอยกระทง
ผูป้ กครองทุกท่าน

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ได้จดั กิ จกรรมวันลอยกระทงขึ้นในสัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 เพื่อเป็ นการส่งเสริมความสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ในเรื่องของ
ความกตัญญูรคู้ ุณ ซึง่ ปรากฏในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปลูกฝงั ให้นักเรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ภายใต้หวั ข้อ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง กระทงล่องสู่นที” โดยกิจกรรมจะเป็ นการบูรณาการตลอดสัปดาห์ สู่การเรียนการสอนในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ดังนี้
กิ จกรรมวันลอยกระทง : การจัดแหล่งเรียนรูท้ ่บี ริเวณห้องโถงโดยการจาลองสถานที่ในบรรยากาศงานลอยกระทง
นักเรียนระดับชัน้ อนุ บาลถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท3่ี มีการประดิษฐ์กระทงด้วยตนเองในคาบพัฒนาผูเ้ รียน ซึง่ นักเรียนจะได้เข้า
ร่ว มกิจกรรมวันลอยกระทง เรียนรู้เรื่องประวัตแิ ละการกล่าวขอขมาต่อพระแม่คงคา รวมทัง้ นักเรียนยังได้นากระทงของห้อง
ทีร่ ว่ มกันประดิษฐ์ไปลอยทีส่ ระว่ายน้ าซึง่ มีกาหนดดังต่อไปนี้
กาหนดการกิ จกรรมวันลอยกระทง วันที่ 1-3 พฤศจิ กายน 2560
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนในระดับปฐมวัยจัดทากระทงในคาบบูรณาการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนระดับชัน้ ป.3-ม.3 จัดทากระทงของตนเองและกระทงของแต่ละห้อง
(คาบชมรม)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนระดับชัน้ ป.1-ป2 จัดทากระทงของตนเอง และ กระทงของห้อง
(คาบเชิญเทียน)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนทุกระดับชัน้ ร่วมกิจกรรมประเพณีวนั ลอยกระทง (เวลา 07.50-09.10 น.)
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 66/2560
เรื่อง กิ จกรรมการบูรณาการวันลอยกระทง
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิ กายน 2560)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................... ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)....................................................................
ชือ่ เล่น .................................. ชัน้ .................................... ได้รบั และรับทราบสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 66/2560 เรื่อง กิ จกรรม
การบูรณาการวันลอยกระทง แล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ผูป้ กครอง..........................................................
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Loy Kratong Activity
Dear Parents/Guardians,
On the first week of Semester 2, Lertlah School Kanchanapisek Road will observe the Loy Kratong
Festival under the theme “Full Moon of the Twelfth Month, Kratong Floating.” Activities will be organized to let our
students see and learn about the beautiful Thai traditions and customs that are worth preserving and passing on. In
addition, the entire week’s lessons will be integrated with Loy Kratong Festival concepts as follows.
Loy Kratong Acitivity : Students will experience the Loy Kratong Festival atmosphere at the lobby and create
their own “kratongs” to float in the swimming pool.

November 1st-3rd, 2017
November 1st, 2017
November 2nd, 2017
November 3rd, 2017

Loy Kratong Schedule November 1st-3rd, 2017
Kindergarten students create “kratongs” during integrated lessons.
Primary 3-Matayom 3 students create individual and classroom “kratongs”
during Club Period.
Primary 1-2 students create individual and classroom “kratongs”
during the Morning Candle Ceremony.
All students wear uniforms and float their kratongs (7.50 a.m.-9.10 a.m.)

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 66/2017
Loy Kratong Activity
(Please return this reply form by November 3rd, 2017.)
I, …………………………………………………….……, parent/guardian of ………………………………………………………..……,
Nickname…………………………. Class………………… have read this newsletter Special Edition 66/2017.
Comments: …………………………………………...………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

