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จดหมายพิเศษฉบับที่ 80 / 2560
8 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แหงที
่ ่ 2 (ทุงครุ
่ )
เรียน ผูปกครองทราบ
้
การจัดการเรียนการสอนใหนั้ กเรียนไดรั้ บประสบการณ์ตรง เรียนรูจากสิ
ง่ รอบตัวทัง้ ในและนอกหองเรี
้
้ ยน จะชวยพั
่ ฒนาใหนั้ กเรียน
มีความรูที้ ก่ วางขวางขึ
น้ และสงเสริ
้
่ มใหนั้ กเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงจัดใหมี้ กจิ กรรมทัศนศึกษา ณ พิพธิ ภัณฑเ์ ด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.00 - 15.30 น. นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวบูรณาการผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเข้าชมนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ชุมชนบางมด นิทรรศการเกี่ยวกับโลกของเรา และได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้ไปเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
ในการไปทัศนศึกษาครัง้ นีม้ คี รูไทยและครูชาวตางประเทศคอยดู
แลนักเรียนอยางใกล
ชิ้ ด หากทานผู
องการสอบถามข
อมู
่
่
่ ปกครองต
้
้
้ ลเพิม่ เติม
สามารถติดต่อได้ที่ คุณครูจินตนา ม่วงงาม คุณครูจันทิมา ทาพล และคุณครูกาญจนา พูลทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2809 - 9081 - 5
พรอมกั
บการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
้ นนี้โรงเรียนไดแนบกำหนดการสำหรั
้
่ รั้ บทราบ ดังนี้
กำหนดการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหวา่ งเวลา 8.00 - 15.30 น.
07.45 น.
ลงทะเบียนบริเวณหองโถง
้
08.00 น.
เดินทางออกจากโรงเรียน
09.30 น.
เดินทางถึงพิพิธภัณฑเ์ ด็กกรุงเทพมหานคร แหงที
่ ่ 2 (ทุงครุ
่ )
09.40 น.
จัดกลุมนั
พิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แหงที
่ กเรียนเพื่อเขาชมพิ
้
่ ่ 2 (ทุงครุ
่ )
10.00 น.
เขาชมอาคาร
1 : ตัวเราและโลกของเรา พรอมทั
้
้ ้งทำกิจกรรมศิลปะนันทนาการ
11.20 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น.
เขาชมอาคาร
2 : กรุงเทพฯ... มหานครแหงความหลากหลาย
้
่
14.00 น.
เดินทางออกจากพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แหงที
่ ่ 2 (ทุงครุ
่ )
15.30 น.
ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : 1. นักเรียนแต่งกายชุดพละและรองเท้าผ้าใบ
2. กรุณาสง่ ใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
3. ขอความกรุณาผู้ปกครองส่งนักเรียนให้ตรงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนที่มาช้ากว่าเวลาที่
กำหนดไวไ้ ด้ เนื่องจากจะสง่ ผลตอ่ กำหนดการในการเขา้ ชมสถานที่ตา่ ง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ....................................................................................................................... ชั้น ......................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมาย เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑเ์ ด็กกรุงเทพมหานคร แหงที
่ ่ 2 (ทุงครุ
่ ) มีความประสงคด์ ังนี้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอรโ์ ทรศัพทท์ ี่ติดตอ่ ......................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนื่องจาก ....................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 80 / 2017
November 8, 2017
Subject: Student Field Trip Permission
Dear Parents of Primary 1 and 2 Students,
Lertlah School would like to kindly ask for your permission to allow your child to attend the school field trip on
Thursday, November 16, 2017 from 8:00 am to 3:30 pm. Students will be visiting the Children’s Museum
Project ll (Thungkru) where they will be visiting exhibitions, learning how to solve environmental issues by themselves whichwill help them be able to apply and use in their daily liives. Students will be accompanied and supervised by both Thai and International teaching faculty. Please contact Kroo Jintana Muang-ngarm, Kroo Chantima Tapol
or Kroo Kanchana Poonthong via telephone at 02-809-9081 to 5 if you would like additional information. The field trip
schedule is as follows:
SCHEDULE OF FIELD TRIP AT CHILDREN’S MUSEUM PROJECT ll (THUNGKRU)
Thursday, November 16, 2017 0 8:00-15:30
07:45
Registration
08:00
Vans depart from Lertlah school
09:30
Vans arrive at Children’s Museum Project ll (Thungkru)
09:40
Students separate into groups
10:00
The students visit building 1 to participate in the activities
11:20
Lunch
12:00
The students visit building 2 to see the exhibition, Bangkok: the city of diversity
14:00
Leave Children’s Museum Project ll (Thungkru)
15:30
Vans arrive at Lertlah school
Note: 1. Students wear school sport uniforms and sneakers.
2. Please send the reply form back to your child’s homeroom teacher by Thursday, November 9, 2017
3. 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
(Newsletter Dated November 8, 2017)

I, Parent of ________________________________________________________________________ Class ____________
have received the field trip letter and will:
Allow my child to attend. Emergency contact number: ______________________________________________________
Not allow my child to attend because _____________________________________________________________________

Signed ______________________________ Parent

