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จดหมายพิเศษฉบับที่ 112 / 2560
18 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตวด์ ุสิต
เรียน ผูปกครองทราบ
้
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน จะช่วยพัฒนา
ให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางขึ้น และสงเสริ
่ มให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ สวนสัตว์ดสุ ติ ในวันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00 - 15.00 น. นักเรียนจะไดเรี
รณาการผาน
้ ยนรูแนวบู
้
่
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้มีคุณครูคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
หากทานผู
องการสอบถามข
อมู
คุณครูคุณัญญา อุนภั
่ ปกครองต
้
้
้ ลเพิ่มเติมสามารถติดตอได
่ ที้ ่ คุณครูจินตนา มวงงาม
่
่ กดิ์ และ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2809 - 9081 - 5 พรอมกั
บการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
้ นนีโ้ รงเรียนไดแนบกำหนดการสำหรั
้
่ รั้ บทราบ ดังนี้
กำหนดการทัศนศึกษา ณ สวนสัตวด์ ุสิต
วันเสารท์ ี่ 23 ธันวาคม 2560 ระหวา่ งเวลา 8.00 - 15.00 น.
07.45 น
ลงทะเบียนบริเวณหองโถง
้
08.00 น.
เดินทางออกจากโรงเรียน
09.30 น.
เดินทางถึงสวนสัตว์ดุสิต
09.40 - 10.30 น.
นั่งรถพวงชมสวนสั
ตว์
่
10.30 น.
เขาชมกิ
จกรรมแมวน้ำโชว์
้
11.30 น.
เขาชมกิ
จกรรมกายกรรมจากประเทศเคนยา่
้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
เยี่ยมชมสถานที่ตามอัธยาศัย
14.00 น.
เดินทางออกจากสวนสัตว์ดุสิต
15.00 น.
ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ :

1. นักเรียนแตง่ กายสวมเสื้อแคมป์วันเสาร์ กางเกงพละ และรองเทา้ ผา้ ใบ
2. กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
3. ขอความกรุณาผู้ปกครองส่งนักเรียนให้ตรงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนที่มาช้ากว่าเวลา
ที่กำหนดไวไ้ ด้ เนื่องจากจะสง่ ผลตอ่ กำหนดการในการเขา้ ชมสถานที่ตา่ ง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 18 ธันวาคม 2560)
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ไดรั้ บจดหมาย เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์ดังนี้
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้
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LertlahGrapeSEED

Special Newsletter #112 / 2017
December 18, 2017
Subject: Student Field Trip Permission
Dear Parents
Lertlah School would like to kindly ask for your permission in allowing your child to attend the school field trip
on Saturday, December 23, 2017 from 8:00 am to 3:00 pm. Students will be visiting the Dusit Zoo where they will
gain new experience through various activities. Furthermore, not only learning in the classroom, they will also gain
direct experience outside through our field trip. Students will be accompanied and supervised by both Thai and
International teaching faculty. Please contact Kroo Jintana Muang-ngarm or Kroo Kununya Aunpak via telephone at
02-809-9081 to 5 if you would like additional information. The field trip schedule is as follows:
Dusit Zoo – Saturday, December 23, 2017 at 8:00 am to 3:00 pm
7.45 am
8:00 am
9:30 am
9:40 – 10:30 am
10:30 am
11:30 am
12:00 pm
12:30 pm
2:00 pm
3:00 pm

Registration at the ground floor
Departure from Lertlah School
Arrive at Dusit Zoo
Students visit the zoo
Students watch a Seal Show
Students watch an Acrobat Show
Lunch
Students visit the zoo
Departure for Lertlah School
Arrival at Lertlah School

Please note that students must wear their Saturday Classes T-shirt with sports pants and shoes. Please
return the reply form below by Tuesday, December 19, 2017. Students will need to arrive on time to attend the field
trip as the school vans must leave as scheduled. Thank you for your continued support and kind cooperation.
With Best Regards,
Lertlah School
Reply Form
(Letter Dated December 18, 2017)
I, Parent of _______________________________________________________________________ Class ____________
Have received the “Student Field Trip Permission” letter and will:
Allow my child to attend. Emergency contact number: __________________________
Not allow my child to attend because ______________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

