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จดหมายพิเศษฉบับที่ 20/2561
20 มิถุนายน 2561
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหนาฝ่
้ ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัยฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ผูปกครองระดั
บปฐมวัยทุกทาน
้
่
สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครอง นักเรียนส่วนใหญ่ปรับตัวกับชั้นเรียนใหม่ได้แล้วค่ะ สำหรับสารจากหัวหน้าฝ่ายในฉบับนี้แม่ครูหมวยมีเรื่องที่จะแจ้ง
และขอความรวมมื
กทาน
่ อกับผูปกครองทุ
้
่ ดังนี้คะ่

เรื่องแรก : กิจกรรมยามเช้า ถือวาเป็
่ นกิจกรรมที่สำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใหกั้ บนักเรียน
และเป็นการสงเสริ
นักเรียนจะไดรั้ บการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และรับทราบ
่ มใหนั้ กเรียนรูจั้ กหนาที
้ ่ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ และตรงตอเวลา
่
ขาวสารต
างๆ
งลู
8.00 น. เพื่อใหลู้ กไดร้ วมกิ
่
่ ของทางโรงเรียน คุณครูขอความรวมมื
่ อทานผู
่ ปกครองมาส
้
่ กๆ ที่โรงเรียนกอนเวลา
่
่ จกรรมกับเพื่อนๆ และ
คุณครูคะ่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
วันจันทร์
เวลา 08.05 - 8.25 น.
กิจกรรมยามเชา้ , กิจกรรมเสริมสรางอารมณ
ด์ ี ณ หองโถง
ชั้นG
้
้
วันอังคาร
เวลา 08.05 - 8.25 น.
กิจกรรมยามเช้า, กิจกรรมเสริมสรางอารมณ
ชั้นG
์ดี ณ หองโถง
้
้
วันพุธ
เวลา 08.05 - 8.25 น.
กิจกรรมยามเช้า กิจกรรม word of the day ณ หองโถง
ชั้นG
้
วันพฤหัสบดี เวลา 07.45 - 8.20 น.
กิจกรรมสวดมนตป์ ระจำสัปดาห์
ณ หองประชุ
มชั้น 6
้
วันศุกร์
เวลา 07.45 - 8.20 น.
กิจกรรมยามเชา้ , กิจกรรม Aerobic
ณ หองโถง
ชั้นG
้
*** กิจกรรมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
เรือ่ งทีส่ อง : กิจกรรมสวดมนตป์ ระจำสัปดาห์ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในทุกเชาวั
้ นพฤหัสบดี สำหรับนองๆ
้ ระดับชัน้ อนุบาล ตลอดทัง้ ปีการศึกษา
เพือ่ ปลูกฝังใหเด็
การทำสมาธิ อันจะชวยกล
อมเกลาจิ
ตใจของเด็กๆ ใหมี้ ความออนโยน
ตัง้ มัน่
้ กๆ รูจั้ กการเจริญภาวนา เชน่ การสวดมนต์ การแผเมตตา
่
่
่
่
อยูในศี
่ ลธรรมอันดี และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์และปฏิบตั ติ าม เพือ่ เติบโตขึน้ อยางเป็
่ นคนดี คนเกง่ และมีความสุข
ไดต้ อไปในอนาคตค
ะ่
่
เรือ่ งทีส่ าม : กิจกรรมเด็กดีศรีเลิศหลา้ เป็นกิจกรรมทีม่ ุงปลู
่ กฝังความเป็นคนดีใหเด็
้ กๆ รักการทำความดี มีความภาคภูมใิ จและเห็นคุณคา่
ในตนเอง เมื่อเด็กๆตั้งใจเรียน มีน้ำใจต่อผู้อื่น พูดจาไพเราะมีมารยาทตามแบบไทยๆ มาเรียนให้ทันเวลา เด็กๆ ทุกคนก็จะมีโอกาสเป็นเด็กดีศรีเลิศหล้า
ในแตละเดื
เป็นรางวัลในการสะสมความดีที่เด็กๆ ทำอยางต
่ อน โดยแมครู
่ จะไดมอบดาวให้
้
่ อเนื
่ ่อง โดยในแตละเดื
่ อนนักเรียนที่มียอดสะสมความดีสูงสุด
จะไดรั้ บการประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใหเด็
้ กๆ มีความมั่นใจในการทำความดีอยางสม่
่ ำเสมอคะ่
เรื่องที่สี่ : กิจกรรมเชิญเทียน ในทุกๆ เช้าหลังจากเสร็จกิจกรรมยามเช้า คุณครูจะพานักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม
เชิญเทียนซึง่ กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เตรียมความพรอมก
ยนการสอน โดยเด็กๆ จะสงต
้ อนเข
่ าสู
้ กระบวนการเรี
่
่ อเที
่ ยนใหเพื
้ อ่ นๆ ในชัน้ เรียนดวย
้
ความอ่อนโยนอันจะช่วยให้เด็กๆ มีสติ และสมาธิที่ดี ในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ก่อนเข้าสูบทเรี
ย
นค
ะ
ในช
วงท
ายของกิ
จ
กรรมแม
ครู
จ
ะส
งผ
านความรั
ก
่
่
่ ้
่
่ ่
ความเมตตา และความอบอุนให
มผัสคะ่
่ กั้ บนักเรียนทุกคนผานการกอดสั
่
เรื่องที่หา้ : ชอ่ งทางการสื่อสารระหวา่ งผูป้ กครองและหัวหนา้ ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย หากทานผู
องการให
คุ้ ณครู
่ ปกครองต
้
้
สนับสนุนหรือแกปั้ ญหาเรือ่ งใดสามารถประสานมาที่ แมครู
เมล ขอความรวมมื
่ หมวยไดที้ ่ phet2044@gmail.com ในกรณีทม่ี กี ารสือ่ สารกับคุณครูผานทางอี
่
่ อ
ทานผู
งทานผู
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ไดที้ ่ seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ดวยค
ทราบ
่ ปกครองสำเนาถึ
้
่ อำนวยการ
้
้ ะ่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหท้ านผู
่ อำนวยการได
้
้
ข้อมูลต่างๆ มีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่บรรลุตามเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
สุดท้ายนี้แม่ครูหมวยขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียน
เลิศหลาแห
อเด็ก ๆ ทุกคนใหเป็
้ งนี
่ ้ ซึ่งแมครู
่ ทุกคนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนดี คนเกง่ และดำเนินชีวิตอยางมี
่ ความสุขคะ่
ดว้ ยรักและผูกพัน
นางกรองจิตต์ จันทรจ์ ิรอาภา (แมค่ รูหมวย)
หัวหนา้ ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย

กรุณาตัดส่วนนี้ส่งคืนที่ครูประจำชั้น ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 20 / 2561
ขาพเจ
ด.ญ. / ด.ช. .......................................................................................................................................................... ชั้น ............
้ าผู
้ ปกครอง
้
สารจากหัวหนาฝ่
งนี้ี ........................................................................
้ ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัยฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 แลว้ และมีขอเสนอแนะดั
้
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 20/2018
June 20, 2018
Subject: Newsletter from Kindergarten Activities Supervisor 1/2018
Dear Early Childhood Education parents,
I am Krongjit Jiraarpa or Maekroo Muay. I work as the Kindergarten Activities Supervisor. I have a few items to inform you as
follows.
First, Morning Assembly is an important activity that the school provides to our students to foster them to love our nation,
religion, and the King. It also helps develop our students to have self-discipline, responsibility and learning the importance of
being on time. Moreover, students will be educated about ethics and virtues and be informed of school news. I would like to ask
for your cooperation to drop off your child to school before 8:00 o’clock in order for them to participate in all school activities with
their classmates and teachers. Following is the activities for each weekday.
Monday, 8:05 – 8:25 am
Morning Assembly and Good Mood Build up Activity on the Ground Floor
Tuesday, 8:05 – 8:25 am
Morning Assembly and Good Mood Build up Activity on the Ground Floor
Wednesday, 8:05 – 8:25 am
Morning Assembly and Word of the Day on the Ground Floor
Thursday, 7:45 – 8:20 am
Buddhist Prayer in the 6th floor conference room
Friday, 7:45 – 8:20 am
Morning Assembly and Exercise on the Ground Floor
*** Activities mentioned above might be changed according to the situation***
Second, Weekly Prayer takes place every Thursday for our Kindergarten students to be conscientious, concentrated and
mindful through prayer. This will fulfill their lives with ethics and virtues and also encourage them to use the Lord Buddha’s
teaching in their daily lives to be morally-sound, competent and happy students.
Third, Student of the Month is an activity that aims to educate our students to be good and also have the habit of doing good
deeds, be proud of themselves and have high self-esteem. Stars stickers will be given to students who pay attention in classes,
be generous, speak nicely, have good Thai manners, come to school on time, etc. A student who gets the most star stickers will
be awarded Student of the Month and be presented with a certificate to encourage them to continue performing good deeds,
having good behavior and manners.
Fourth, Candle Ceremony is an activity that students and teachers will do together in the classroom directly after morning
assembly. This activity will help the students have peace in their minds and also be ready for their lessons. Moreover, they will
be aware that they are loved and cared for by their teachers from hugging each other.
Fifth: Communication, If you have any questions or concerns please feel free to write me an e-mail; phet2044@gmail.com
and copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com
Lertlah School would like to thank all parents for trusting in our school. Thank you again for your cooperation and assisting us
in taking care of the students, and helping us create a happy environment both at home and school.
With Best Regards,
Ms. Krongjit Janjira-arpha (Kroo Muay)
Kindergarten Activities Supervisor

Please return the form below to your child’s homeroom teacher by Friday, June 22, 2018

Reply Form
(Letter Dated June 20, 2018)
I, Parent of __________________________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter “Newsletter from Supervisor 1/2018” and have the following comments:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

