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จดหมายพิเศษฉบับที่ 25/2561
22 มิถุนายน 2561
สวัสดีคะ่ ทานผู
่ ปกครอง
้

สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู
กวีเอกโลกยกยองกองธรณิน

บรมครูคำกลอนอักษรศิลป
สี่แผนดินเรียงรอยถอยจำนรรจ

ถ้าเอ่ยนาม “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยผู้มีชื่อเสียงก้องโลก มีผลงานเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางภาษาและ
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ พระอภัยมณี นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง สุภาษิตสอนหญิง จนได้รับการยกย่อง
จากองคก์ ารยูเนสโกเมือ่ ปี พ.ศ. 2529 ใหเป็
หรือ “มหากวีแหงรั
้ นบุคคลสำคัญของโลกดานงานวรรณกรรม
้
่ ตนโกสินทร”์ ตอมารั
่ ฐบาลไทย
จึงกำหนดใหวั้ นที่ 26 มิถนุ ายนของทุกปีเป็น“ วันสุนทรภู”่ เพือ่ ใหคนไทยทั
ง้ แผนดิ
มใิ จและรวมกั
้
่ นไดภาคภู
้
่ นยกยองเชิ
่ ดชูทานสุ
่ นทรภูบุ่ คคล
ผูมี้ ผลงานดีเดนระดั
บโลก
่
จากสภาพปัญหายาเสพติดทีส่ งผลให
มี้ ผได
่
ู้ รั้ บความเดือดรอนทั
้ ง้ ทางตรงและทางออมเป็
้ นจำนวนมาก ทำใหนานาประเทศพยายาม
้
รวมมื
อ
กั
น
เพื
อ
่
หาทางหยุ
ด
ยั
ง
้
ปั
ญ
หายาเสพติ
ด
จนกระทั
ง
่
ที
ป
่
ระชุ
ม
ระหว
างประเทศว
าด
วยการใช
ยาในทางที
ผ
่
ด
ิ
และการลั
กลอบใชยาเสพติ
ด
่
่
่ ้
้
้
(International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAID) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly) กำหนดใหวั้ นที่ 26 มิถนุ ายนของทุกปีเป็น “วันตอต
ดโลก” ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหประชาชนทั
ว่ โลก
่ านยาเสพติ
้
้
ตระหนักถึงความรายแรงของปั
ญหายาเสพติด และรวมกั
ดใหหมดสิ
้นไป
้
่ นตอต
่ านยาเสพติ
้
้
ดังนัน้ โรงเรียนเลิศหลาจึ
ด กิจกรรมสัปดาหห์ องสมุ
ดขึน้ ภายใตชื้ อ่ วา่ “เทิดเกียรติสนุ ทภู่
้ งจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันตอต
่ านยาเสพติ
้
้
รอบรูรั้ กการอาน
ด” โดยจัดขึน้ ในวันอังคารที่ 26 มิถนุ ายน 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น. ทัง้ นีจ้ ดั ใหมี้ การประกวดแขงขั
่ ตอต
่ านยาเสพติ
้
่ น
คัดลายมือจากบทร้อยกรอง การประกวดเต้นแอร์โรบิค การประกวดวาดภาพระบายสี และการแสดงละครเรื่องโคบุตร การเดินแฟชั่น
ตัวละครในวรรณคดี เป็นตน้
*** หมายเหตุ : นักเรียนแตงกายด
วยเสื
่
้ ้อสีขาว กางเกงพละ รองเทาพละ
้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 25/2561
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ........................................................................................................................ชั้น ...................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายแจงเรื
ว้
้ ่องกิจกรรมวันสุนทรภู่ เรียบรอยแล
้
ลงชื่ือ................................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 25/2018
June 22, 2018

Dear Parents,
Sunthorn Phu (1786-1855), poet of the Rattanakosin period (1772-present), has become known as the People's Poet of
Thailand. In 1986, the bicentennial of his birth, UNESCO officially recognized his eminence. Critics have likened him to
Shakespeare and Chaucer in the range, quality and national importance of his works.
Sunthorn Phu Day, June 26, also coincides with International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking (World Anti-Drug
Day). This day is a universal symbolic day which reminds people of the consequences of cultivation, trafficking, and
consumption of drugs and requires governments' firm action for a campaign against this grave social problem.
To commemorate Sunthorn Phu and World Anti-Drug Day, Lertlah School has organized various activities for our students
to learn about Thailand’s legendary poet, and to increase awareness in regards to the harmful effects of illegal drugs.
On Tuesday, June 26, 2018, from 8:30 to 10:00 students can participate in various activities, such as, printing (writing),
exercising and painting, as well as enjoying a performance of “Ko Butr” and a fashion show.
Remark : Students wear white shirt with P.E. pants/skirt and Whites shoes, but with P.E. pants and sport shoes if
they have a P.E. class on that day
Thank you for your kind attention and cooperation.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No. 25/2018
I, Parent of _____________________________________________________________________ Class _____________
Have received the newsletter in regards to Sunthorn Phu and World Anti-Drug Day activities.
Comments:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

