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จดหมายพิเศษฉบับที่ 73/2561
6 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา โครงการสวนพระองค
ส์ วนจิตรลดา
่
เรียน ผูปกครอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, P3
้

การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน จะช่วยพัฒนาให้
นักเรียนมีความรูที้ ่กวางขวางขึ
้น และสงเสริ
้
่ มใหนั้ กเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงจัดใหมี้ กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสวน
่

พระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสติ ถนนราชวิถี เขตดุสติ กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 07.00-14.30 น.
ทัง้ นีน้ กั เรียนจะไดรั้ บประสบการณต์ รงเกีย่ วกับโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริไดระลึ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
้ กถึงพระมหากรุณาธิคณ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีม่ ตี อพสกนิ
กรชาวไทย ซึง่ จะนำมาประยุกต์ใชในหน
วยการเรี
ยนรู้ “ตามรอยพอ”
่
้
่
่ ทีน่ กั เรียนจะไดเรี
้ ยน

ในภาคเรียนที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีครูไทยและครูชาวต่างประเทศคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบ

ถามขอมู
หรือคุณครูสภุ าพร แกวเรณู
หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2809 - 9081 - 5
้ ลเพิม่ เติมสามารถติดตอได
่ ที้ ่ คุณครูจนิ ตนา มวงงาม
่
้
พรอมกั
บการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
รั้ บทราบ ดังนี้
้ นนี้โรงเรียนไดแนบกำหนดการสำหรั
้
่
กำหนดการทัศนศึกษา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา

07.00 น.

นักเรียนลงทะเบียน (คุณครูเช็คชื่อ)

เวลา

07.15 น.

นักเรียนออกเดินทาง

เวลา

08.30 น.

เวลา

09.00 - 09.30 น.

เดินทางถึงโครงการสวนพระองค
์สวนจิตรลดา
่

เวลา

09.30 - 12.00 น.

เยี่ยมชมโครงการสว่ นพระองค์

เวลา

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.30 น.

ออกเดินทาง

เวลา

14.30 น.

เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

เขาห
ม รับชมวีดีทัศน์โครงการสวนพระองค
์สวนจิตรลดา
้ องประชุ
้
่

นักเรียนที่ใชบ
้ ริการรถโรงเรียน ขอความกรุณาผูป
้ กครองมาสง่ นักเรียนกอ่ นเวลา 07.00 น.
หมายเหตุ :

1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน นักเรียนหญิงถักเปีย 2 ข้างผูกโบสีน้ำเงิน
2. กรุณาสงใบตอบรั
บกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
่

3. ขอความกรุณาผูปกครองส
ง่ นักเรียนใหตรงเวลา
โรงเรียนไมสามารถคอยนั
กเรียนทีม่ าชากว
ก่ ำหนดไว้
้
้
่
้ าเวลาที
่
ได้เนื่องจากจะสงผลต
อกำหนดการในการทำกิ
จกรรมตาง
่
่
่ ๆ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 73/2561)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................................................................... ชั้น .......................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาโครงการสวนพระองค
์สวนจิตรลดา
่
มีความประสงค์ดังนี้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอรโ์ ทรศัพท์ ........................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนือ่ งจาก ...........................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.73/2018
November 6, 2018
Subject: Permission Form for Field Trip to Royal Chitralada Projects
Dear Parents of Primary 3 both EP and LIPS Students,
At Lertlah School, we encourage and support students to gain experience from things around themselves and things
outside the classroom. This can help students to expand their knowledge and encourage them to be happy in learning.
On Wednesday, November 14, 2018 from 7.00 am to 2.30 pm, our students will participate in a field trip to Royal
Chitralada Projects where students can learn the about the King Rama 9’s royal projects and to remember and appreciate his work for Thais and apply this knowledge to help their learning in the 2nd semester.
Students will be accompanied and supervised by both Thai and International teaching faculty. If you require more
information or have any questions or concerns, please contact Kroo Jintana Muangngarm or Kroo Supaporn Keawranu
at 0-2809-9081 to 5.
Lertlah School would like to ask for your permission to allow your child to attend this field trip with the following schedule
below.

SCHEDULE OF FIELD TRIP TO ROYAL CHITRALADA PROJECTS
Wednesday, November 14, 2018
07:00

Registration

07:15

Vans depart from Lertlah school

08:30

Vans arrive at Royal Chitralada Projects

09:00 – 09:30

Watch a video about royal projects

09:30 – 12:00

Visit the royal projects

12:00 – 13:00

Lunch

13:30

Vans depart from Royal Chitralada Projects

14:30

Vans arrive at Lertlah school

For students who usually go to school by school bus,
parents need to arrange to drop them oﬀ before 7.00 am.
Note:
1. Students wear proper school uniforms. Female students who have long hair, please braid 2 sides of their hair
and fasten with blue ribbons
2. Please send the reply form back to your child’s homeroom teacher by Thrusday, November 8, 2018
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
Please return the form below to your child’s homeroom teacher by November 8, 2018

Reply Form
(Special Newsletter 73/2018)
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

