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จดหมายพิเศษฉบับที่ 80/2561
6 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนยว์ ิทยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา (ทองฟ้
้ าจำลองกรุงเทพ)
เรียน ผูปกครองทราบ
้

การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน จะช่วยพัฒนาให้
นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ
ศูนย์วทิ ยาศาสตรเ์ พือ่ การศึกษา (ทองฟ
้ า้ จำลองกรุงเทพ) ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหวา่ งเวลา 8.00 - 16.30 น. นักเรียน
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โลกใต้น้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้มีครูไทยและครูชาวต่าง

ประเทศคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากทานผู
องการสอบถามข
อมู
่ ปกครองต
้
้
้ ลเพิม่ เติมสามารถติดตอได
่ ที้ ่ คุณครูจนิ ตนา มวงงาม
่

คุณครูกาญจนา พูลทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2809-9081 - 5 พรอมกั
บการไปทัศนศึกษามาให้
้ นนี้โรงเรียนไดแนบกำหนดการสำหรั
้
ทุกทานได
รั้ บทราบ ดังนี้
่
กำหนดการทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหวา่ งเวลา 8.00 - 16.30 น.
07.30 น
08.00 น.

เดินทางออกจากโรงเรียน

09.30 น.

เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ทองฟ้
้ าจำลองกรุงเทพ)

09.40 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
14.30 น.
16.30 น.
หมายเหตุ :

ลงทะเบียนบริเวณหองโถง
้

จัดกลุมนั
นย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ทองฟ้
่ กเรียนเพื่อเขาชมศู
้
้ าจำลองกรุงเทพ)

เขาชมท
องฟ้
้
้ าจำลอง

รับประทานอาหารกลางวัน
เขาชมนิ
ทรรศการ
้

เดินทางออกจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ทองฟ้
้ าจำลองกรุงเทพ)
ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

1. นักเรียนแตง่ กายชุดพละและรองเทา้ ผา้ ใบ
2. กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
3. ขอความกรุณาผู้ปกครองส่งนักเรียนให้ตรงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนที่มาช้ากว่าเวลาที่
กำหนดไวไ้ ด้ เนื่องจากจะสง่ ผลตอ่ กำหนดการในการเขา้ ชมสถานที่ตา่ งๆ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 80/2561)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................................................................... ชั้น .......................
้ าผู
้ ปกครอง
้

ได้รับจดหมายฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า
จำลองกรุงเทพ) มีความประสงคด์ ังนี้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอรโ์ ทรศัพท์ ........................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนือ่ งจาก ...........................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.80/2018
November 6, 2018
Subject: Field Trip Permission Science Center for Education (Bangkok Planetarium)
Dear Parents of Primary 2 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. Lertlah School would like to kindly ask for your permission to allow your child to attend the school field trip
on Wednesday, November 14, 2018 from 8.00 am to 4.30 pm. Students will be visiting the Science Center for Education
(Bangkok Planetarium) where they will be learning about Science, Underwater world and environment 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. Please contact Kroo
Jintana Muangngam or Kroo Kanjana Poonthong via telephone at 02-809-9081 to 5 if you would like additional
information. The field trip schedule is as follows:

Field Trip Schedule of Science Center for Education
Wednesday, November 14, 2018
07:30

Registration

08:00

Vans depart from Lertlah school

09:30

Vans arrive at Science Center for Education (Bangkok Planetarium)

09:40

Students separate into groups

10:00

The students visit the Planetarium

11:00

Lunch

12:00

Students visit the exhibitions

14:30

Leave Science Center for Education (Bangkok Planetarium)

15:30

Vans arrive at Lertlah school

Note: 1. Students wear school sport uniforms and sneakers.
2. Please send the reply form back to your child’s homeroom teacher by Thursday, 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 80/2018)
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

