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ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ) และศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหาชั
ยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
้
เรียน ผูปกครอง
ระดับชั้น M.1-3 ทราบ
้
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน จะช่วยพัฒนาให้นักเรียน
มีความรูที้ ก่ วางขวางขึ
น้ และสงเสริ
้
่ มใหนั้ กเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงจัดใหมี้ กจิ กรรมทัศนศึกษา ณ โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้
การทำนาเกลือ) และศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหวางเวลา
8.00-16.30 น. โดยนักเรียนจะไดรั้ บความรูจากแหล
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์ ทั้งการเรียนรูขั้ ้นตอนการทำนาเกลือ การลงพื้นที่ปฏิบัติการทำนาเกลือ การทดลองใชอุ้ ปกรณ์ทำนาเกลือ
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บการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
้ นนี้โรงเรียนไดแนบกำหนดการสำหรั
้
่ รั้ บทราบ ดังนี้
กำหนดการทัศนศึกษา ระดับชั้น M.1-3
ณ โรงเรียนนาเกลือ (ศูนยเ์ รียนรูก้ ารทำนาเกลือ) และศูนยก์ ารเรียนรูแ้ ละปฏิบัติการอนุรักษฟ
์ ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหวางเวลา
08.00-15.30 น.
่
07.30 - 08.00 น.
ลงทะเบียนบริเวณหองโถง
้
08.00 - 9.30 น.
เดินทางออกจากโรงเรียน
09.30 น.
เดินทางถึงโรงเรียนนาเกลือ (ศูนยเ์ รียนรูการทำนาเกลื
อ)
้
9.40 - 10.25 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำนาเกลือ
10.30 - 11.15 น.
ลงพื้นที่ปฏิบัติการทำนาเกลือ
11.15-12.00 น.
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากเกลือทะเล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.50 - 13.00 น.
ออกเดินทางจากโรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ) ไปยังศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติ
การอนุรักษฟ์ ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหาชั
ยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
้
13.00 - 14.00 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
14.00 - 14.45 น.
เดินชมระบบนิเวศป่าชายเลน
15.00 น.
เดินทางออกจากศูนย์การเรียนรูและปฏิ
บัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
้
้
มหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
16.30 น.
ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : 1. นักเรียนแตง่ กายชุดพละ รองเทา้ ผา้ ใบสีขาว
2. กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
3. ขอความกรุณาผูป้ กครองสง่ นักเรียนใหต้ รงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนทีม่ าชา้ กวา่ เวลาทีก่ ำหนดไวไ้ ด้
เนื่องจากจะส่งผลต่อกำหนดการในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
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ได้รับจดหมาย เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ) และศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหาชั
ยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร มีความประสงคด์ ังนี้
้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอรโ์ ทรศัพทท์ ี่ติดตอ่ ......................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนื่องจาก ....................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 80 / 2017
November 8, 2017

Subject: Student Field Trip Permission
Dear Parents of Middle School 1-3 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 4:30 pm. Students will be visiting the Salt Farming School and
learning and practice center on Mahachai natural resource and environment conservation on Eastern Mahachai for
Coastal Erosion Protection, Samutsakhon province where they will be learning the values of Thai Living from the past to
present. learn about King Rama 9’s sufficient economy through various activities such as salt farming process, participate
in the process of making salt, try using salt farming equipment and learn about products from salt. Moreover, they will be
learning about how to take care of natural resources and environment conservation of Samutsakhon province.
Students will be accompanied and supervised by both Thai and International teaching faculty. Please contact Kroo Jintana
Muang-ngarm, or Kroo Siwanan Chinwongsa 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 Salt Farming School and Learning and Practice Center on Mahachai Natural Resource and
Environment Conservation on Eastern Mahachai for Coastal Erosion Protection, Samutsakhon province
Thursday, November 16, 2017 0 8:00-16:30
07:30 – 08:00
Registration
08:00
Vans depart from Lertlah school
09:30
Vans arrive at Salt Farming School
09:40 – 10:25
Students learn the history of salt farming
10:30 – 11:15
Students participate in the process of making salt
11:25 – 12:00
Products of salt
12:00
Lunch
12:50 – 13:00
Depart from Salt Farming School to Learning and Practice Center on Mahachai
Natural Resource and Environment Conservation on Eastern Mahachai for Coastal
Erosion Protection, Samutsakhon province
13:00 – 14:00
Students learn about mangrove conservation
14:00 – 14:45
Students visit mangrove ecosystem
15:00
Leave Learning and Practice Center on Mahachai Natural Resource and
Environment Conservation on Eastern Mahachai for Coastal Erosion Protection,
Samutsakhon province
16:30
Vans arrive at Lertlah school
• Please pick the students up at 5.30 pm with yellow card (the student’s ID card).
• Students who usually go home by school bus, parents need to arrange to collect them.
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

