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จดหมายพิเศษฉบับที่ 110 / 2560
18 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม “คายส
่ งเสริ
่ มคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย”
เรียน ผูปกครองระดั
บปฐมวัย
้
โรงเรียนเลิศหลากำหนดจั
ดกิจกรรม “คายส
้
่ งเสริ
่ มคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย” สำหรับนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลศึกษา
ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเติบโตเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”
ดวยการวางรากฐานการเรี
ยนรูและฝึ
กปฏิบัติตนใหมี้ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเป็
งธรรม ฝึกปฏิบัติสมาธิ
้
้
้ นผูที้ ่มีสติ ดวยการฟั
้
ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนดวยบทเพลงและบทสวดมนต
์ เป็นตน้ รวมทั้งรับการอบรมใหลู้ กๆ มีความกตัญญูรคุู้ ณ
้
ตอบิ
นหลักของชาติ อันประกอบไปดวย
่ ดามารดา และปลูกฝังความจงรักภักดีตอสถาบั
่
้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.20 น. โดยได้รับความเมตตาจากทีมพระวิทยากร
วัดนาคปรกปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดังกำหนดการตอไปนี
้
่
กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.15 น.
11.15 - 12.20 น.

พิธีเปิด / มอบตัวเป็นศิษย์ / สมานศีล
ธรรมะอารมณ์ดี
พัก
มารยาทชาวพุทธ, กฎแหงกรรม
่
นักเรียนเตรียมอนุบาลพักรับประทานอาหารกลางวัน
นักเรียนเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 และ K 1 นอนกลางวัน
12.25 - 12.30 น.
นักเรียนอนุบาล 2-3, K.2-3 พรอมกั
มชั้น 6
้ นที่หองประชุ
้
12.30 - 13.00 น.
สวดมนต์ / ปฏิบัติธรรม
13.00 - 14.00 น.
กิจกรรมผาป่
้ ากิเลส
14.00 น.
พิธีปิดกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความรวมมื
กทานมา
ณ โอกาสนี้
่ อของผูปกครองทุ
้
่
ตัดส่วนนี้คืนครูประจำชั้นภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
(จดหมายฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2560)
ขาพเจ
(ด.ช./ด.ญ.).......................................................................................................................ชั้น.................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องขออนุญาตนำนักเรียนเขาร
ว้
้ วมกิ
่ จกรรม “คายส
่ งเสริ
่ มคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย” เรียบรอยแล
้
และมีความประสงค์ ดังนี้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม พรอมจั
้ ดชุดเสื้อผาสี
้ ขาวใหนั้ กเรียนใสมาร
่ วมกิ
่ จกรรมดวยค
้ ะ่
ไมอนุ
่ ญาตเนื่องจาก...............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
้
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter 110 / 2017
December 18, 2017
Subject: Early Childhood Education Ethics Camp
Dear Parents and Guardians,
Lertlah School’s policies in education aims to develop students in moral and ethical values, as well as
academics with compassion, understanding, and integrated cooperation between teachers, parents, and students.
The Ethics Day Camp, based on these values, intends to encourage students to learn and to understand the
Dharma concepts as well as to develop themselves and to realize the value of good deeds, and moral and ethical
values. Our students will grow into young adults who are able to face problems and obstacles with strong minds.
With cooperation from monks; guest speakers from Wat Nakprok, Lertlah School would like to invite all
K1-K3 students to participate in this valuable program on Tuesday, December 26th, 2017. The schedule for the
Ethics Day Camp is as follows:
Ethics Day Camp Activities
Tuesday, December 26th, 2017 at 6th floor Conference Room
9:00 am
9:30 – 10:00 am
10:00 – 10:15 am
10:15 - 11:15 am
11:15 – 12:20
12:25 – 12:30 pm
12:30 – 13:00 pm
13:00 - 14:00pm
14:00 pm

Opening Ceremony
Dharma Activities
Break
Good Manners of a Buddhist
Lunch
Nap Time for Nursery – K1
K2-K3 students are in the 6th floor conference room
Prayers
Dharma Activities
End of Activities

With Best Regards,
Lertlah School
Please return the reply from to your child’s homeroom teacher no later than Wednesday, December 20th, 2017

Reply Form
(Letter Dated Monday, December 18th, 2017)
I, Parent of ______________________________________________________________________ Class _____________
Have received the letter entitled “Early Childhood Education Ethics Camp” and
My child will participate in all activities and bring their white casual outfit.
My child will not participate in the activities because _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Signed ___________________________ Parent

