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จดหมายพิเศษฉบับที่ 41/2561
23 กรกฎาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญรวมพิ
กสรางโรงพยาบาล
่ ธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 และรวมโครงการคบเด็
่
้
ผูปกครองที
่เคารพ
้

โรงเรียนเลิศหลากำหนดจั
ดพิธถี วายพระพรชัยมงคลแดสมเด็
้
่ จพระเจาอยู
้ หั่ วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เนือ่ งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคลายวั
้ นพระราชสมภพครบรอบทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา นับเป็นวันทีพ่ สกนิกร
ชาวไทยตางปลื
ผูบริ
กำหนดจั
ดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
่ ม้ ปิตเิ ป็นอยางยิ
่ ง่ โรงเรียนเลิศหลาโดยคณะครู
้
้ หาร นักเรียน และผูปกครองได
้
้
ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ระหวางเวลา
08.30 - 09.30 น. ณ บริเวณหองโถงอาคารเรี
ยน และดวยสำนึ
กในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
่
้
้
โรงเรียนเลิศหลาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอเชิญชวน
้ วมกั
่ บกลุมผู
่ ใหญ
้ ใจดี
่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “คบเด็กสรางโรงพยาบาล”
้
ผูปกครอง
คณะครู และนักเรียนรวมกั
้
่ นสานปลาตะเพียน ซึง่ เป็นสัญลักษณส์ อ่ื ถึงการอวยพรใหผู้ ป่้ วยมีสขุ ภาพแข็งแรง มีความอุดมสมบูรณ์
มีความสุข เป็นการระดมทุนสรางอาคารศู
นย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
้
ในโอกาสนี้โรงเรียนจึงขอเชิญผู้ปกครองร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมสานปลาตะเพียนบริเวณห้องโถง
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ ปกครองร
วมทำบุ
ญสมทบทุนสรางโรงพยาบาล
และถวายจตุปัจจัย
้
่
้
เครือ่ งไทยธรรม ยารักษาโรค เป็นตน้ ณ วัดระฆังพรหมรังสี ซอยเพชรเกษม 77 (โดยตัวแทนนักเรียนจะนำไปถวายแดพระสงฆ
ใ์ นลำดับตอไป)
่
่
อนึง่ ทานผู
ส่ นใจเขาร
จ่ ดั กิจกรรมอาจจะ คับแคบไมเพี
์สาธารณะในการเดินทาง ดวยสถานที
่ ปกครองที
้
้ วมกิ
่ จกรรมขอแนะนำใหใช
้ รถยนต
้
้
่ ยงพอ
ทางโรงเรียนตองขออภั
ยในความไมสะดวกมา
ณ โอกาสนี้
้
่
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณในความรวมมื
่ อที่ดีมาโดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
หมายเหตุ
นักเรียนระดับอนุบาลแตงกายด
วยเสื
่
้ ้อสีเหลือง กางเกงพละ
นักเรียนระดับประถม-มัธยมแตงกายด
วยเสื
่
้ ้อสีเหลือง กระโปรง หรือกางเกง นักเรียน

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 41/2561)
ขาพเจ
ด.ญ./ ด.ช ............................................................................................................................ ชั้น .................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายขอเชิญรวมพิ
กสรางโรงพยาบาล
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
่ ธีถวายพระพรชัยมงคลและรวมโครงการคบเด็
่
้
เรียบรอยแล
ว้ มีขอเสนอแนะดั
งนี้ี.....................................................................................................................................................
้
้
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.41/2018
July 23, 2018
Subject: Invitation to the Birthday Anniversary Assembly for King Rama 10 and Kob Dek Sang Rongpayabaan Project
Dear Parents,
Lertlah School will arrange an assembly to celebrate the Birthday Anniversary of King Rama 10 on Thursday,
July 26, 2018 from 8:30 – 9:30 at the school’s Ground Floor. The school is cooperating with a group of kind hearted
companies to work on a project with other schools to help build hospitals. For this activity the school would like
to invite parents, teachers and students to weave fish. Fish are an historical symbol used to send blessings to
sick people and used for wish of a speedy recovery, health and happiness. We would also like this activity to be
used to donate money to help build a building for Maharaj Hospital in Nakhonrachasima Province.
Lertlah School would like to invite all parents to celebrate the Birthday Anniversary of King Rama 10 and weave
fish at the school’ Ground Floor on Thursday, July 26, 2018. You may donate at this assembly to help construct
the hospital building and donate money, medicine, etc to Wat Rakang Promrangsi Soi 77 (Students’ representatives
will offer the aforementioned things at the temple).
Lertlah School would like to ask for cooperation for parents who would like to participate in the activities, please
use public transportation for your convenience because we have limited parking space. Sorry for any
inconvenience caused.
Thank you for your support and cooperation.
Remark
Kindergarten students wear yellow shirts with P.E. sport pants.
Primary and Middle School students wear yellow shirts with uniform skirts/pants.
With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.41/2018
I, Parent of (Master / Miss) ______________________________________________________Class ________
Have received the letter entitled “Invitation to the Birthday Anniversary Assembly for King Rama 10 and
Kob Dek Sang Rongpayabaan Project” and have comments:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ___________________________ Parent

