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จดหมายพิเศษฉบับที่ 31/2561
4 กรกฎาคม 2561
เรื่อง กิจกรรม “LertLah Charity”
เรียน ผูปกครอง
้
โรงเรียนเลิศหลาได
้ จั้ ดกิจกรรม “LertLah Charity” สำหรับระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยมีวตั ถุประสงคเ์ พือ่ สงเสริ
่ มใหนั้ กเรียน
ทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ฝึกฝนให้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความเสียสละ อดทน
รู้จักคิด รู้จักทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ให้นักเรียนมีการพัฒนา
ในทุกๆ ดาน
เติบโตเป็นคนดี คนเกง่ และเป็นคนที่มีความสุขตอไป
้ สามารถนำมาประยุกต์ใชในชี
้ วิตประจำวันไดอย
้ างเหมาะสม
่
่
นักเรียนจะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในรูปแบบการออกร้านการกุศล จำหน่ายสินค้าที่นักเรียนจัดทำด้วยตนเอง
เช่น อาหาร สิ่งประดิษฐ์ หรือเกมการละเล่น ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะรวบรวมและนำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ
ในลำดับตอไป
่
สำหรับ กิจกรรม “LertLah Charity” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม

ระดับชั้นที่รับผิดชอบ

6 กรกฎาคม 2561

นักเรียนระดับชั้น M.2

10 สิงหาคม 2561

นักเรียนระดับชั้น M.3

7 กันยายน 2561

นักเรียนระดับชั้น M.1

เวลา

สถานที่

ชวงที
่ ่ 1 เวลา 11.10-12.00 น.
ชวงที
่ ่ 2 เวลา 12.00-12.50 น.

บริเวณหองโถงชั
้น G
้

ดเตรียมเงินใหนั้ กเรียนรวมกิ
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมดังกลาว
่ ทานผู
่ ปกครองสามารถจั
้
่ จกรรมและซือ้ สินคา้ เพือ่ สมทบทุนในวันและ
เวลาที่กำหนดไดค้ ะ่
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความรวมมื
ณ โอกาสนี้
่ อของผูปกครองมา
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

LERTLAH CHARITY

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 31/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว) ........................................................................................... ชั้น .................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องกิจกรรม “LertLah Charity” เรียบรอยแล
ว้ มีขอเสนอแนะ
ดังนี้...............................................................................
้
้
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.31/2018
July 4, 2018

Subject: Lertlah Charity Activity
Dear Parents,
Lertlah School has arranged an activity; “Lertlah Charity” for our Midde School 1-3. This is an activity that will
help our students to develop and improve themselves and also understand the self-esteem in themselves and
others, learn how to live with others, be giving, be patient, know how to think, do and work together to solve
difficulties through community service activities.
Middle School 1-3 will do a community service activity in form of charity shops where they will sell their
handmade products, foods, games, etc. All the income they make will be donated to a charity, such as a foster
home, blind foundation, etc.
Following is the schedule for the M1-3 Lertlah Charity Activity
Date

Grade Level

July 6, 2018

M2

August 10, 2018

M3

September 7, 2018

M1

Time
1st session
2nd session

11:10 – 12:00
12:00 – 12:50

Place

Ground Floor

If you wish to help support this activity and our students, please give your child a small amount of money to
participate in the activity by purchasing goods on the aforementioned dates.
Thank you for your support as always.
With Best Regards,
Lertlah School

LERTLAH CHARITY
Reply Form
Special Newsletter No.31/2018
I,_____________________________Parent of _______________________________Class __________
Have received the letter regarding “Lertlah Charity Activity”and have comments:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

