โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

INTERNATIONAL PROGRAM

FIND
US
ON

จดหมายพิเศษฉบับที่ 83/2561
6 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ณสัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ผูปกครอง
ระดับชั้น M.1-3 ทราบ
้

การจัดการเรียนการสอนใหนั้ กเรียนไดรั้ บประสบการณต์ รง เรียนรูจากสิ
่งรอบตัวทั้งในและนอกหองเรี
้
้ ยน จะชวยพั
่ ฒนาใหนั้ กเรียนมี
ความรูที้ ่กวางขวางขึ
้น และสงเสริ
้
่ มใหนั้ กเรียนมีความสุขในการเรียน โรงเรียนจึงจัดใหมี้ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ณสัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ
จ.ราชบุรี ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยนักเรียนจะไดรั้ บความรูจากแหล
งเรี
ุ คาเกี
้
่ ยนรูที้ ม่ คี ณ
่ ย่ วของ
้
กับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝังรากเหง้าความเป็นไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามใหคงอยู
สื่ บไป นอกจากการศึกษาความรูจากการเยี
่ยมชมสถานที่ตางๆ
้
้
่ ภายใน ณสัทธา อุทยานไทยแลว้
ยังมีจดุ เดนที
ค Mapping เลาเรื
่ ส่ ำคัญ ไดแก
้ ่ วิหารสมัยสุโขทัย ในโซน ณ สัทธาปฏิมา ใชเทคนิ
้
่ อ่ งราวการเดินทางของพระพุทธศาสนาสูประเทศไทย
่
ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ผานแสง
สี เสียง และแสดงภาพบนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูป รวมทั้งนักเรียนจะไดเรี
อปฏิบัติ
่
้ ยนรูโดยการลงมื
้
จากการทำกิจกรรมสรางสรรค
กใหนั้ กเรียนเห็นคุณคาของภู
มปิ ญ
ั ญา
์การทำยาดมสมุนไพร ซึง่ จะชวยฝึ
้
่ กสมาธิ ความอดทน และสรางความตระหนั
้
่
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้มีครูไทยและครูชาวตางประเทศคอยดู
แลนักเรียนอยางใกล
ชิ้ ด หากทานผู
องการสอบถามข
อมู
่
่
่ ปกครองต
้
้
้ ล
เพิ่มเติมสามารถติดตอได
คุณครศิวนันท์ ชินวงษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2809-9081-5 พรอมกั
่ ที้ ่ คุณครูจินตนา มวงงาม
่
้ นนี้โรงเรียนไดแนบ
้
กำหนดการสำหรับการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
รั้ บทราบ ดังนี้
่
กำหนดการทัศนศึกษา ระดับชั้น M.1-3
ณ ณสัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ระหวา่ งเวลา 8.00-15.30 น.
07.30-08.00 น.
ลงทะเบียนบริเวณห้องโถง
08.00-09.00 น.
เดินทางออกจากโรงเรียน
09.00 น.
เดินทางถึงณสัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี
9.30-12.00 น.
เยี่ยมชม ณสัทธา อุทยานไทย
จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา
จุดที่ 2 ณสัทธานุสรณ์
จุดที่ 3 ณสัทธาปฏิมา
จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก
จุดที่ 5 อริยสัทธา
จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย
จุดที่ 7 ลานภิรมย์
จุดที่ 8 ลานอวโลสัทธา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
ทำกิจกรรม Workshop (ยาดมสมุนไพร)
14.00 น.
เดินทางออกจากณสัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี
15.30 น.
ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ :

1. นักเรียนแตง่ กายชุดพละและรองเทา้ ผา้ ใบ
2. กรุณาสง่ ใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
3. ขอความกรุณาผู้ปกครองส่งนักเรียนให้ตรงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนที่มาช้ากว่าเวลาที่
กำหนดไว้ได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อกำหนดการในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด
้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า

กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 83/2561)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................................................................... ชั้น .......................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา มีความประสงคด์ ังนี้

อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอรโ์ ทรศัพท์ ........................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนือ่ งจาก ...........................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.83/2018
November 6, 2018
Subject: Permission Form for Field Trip to NaSatta Thai Park, Ratchaburi
Dear Parents of Middle School 1-3 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 Tuesday,
November 13, 2018 from 8.00 am to 15.30 pm, our students will participate in a field trip to NaSatta Thai Park, Ratchaburi where
students can learn about the traditional way of Thai Living since in the past until now, they will also learn about Buddhism, art
and culture, and there are various places to visit inside, such as, different types of Buddha images from each region of Thailand.
Students will learn the history of Buddhism in Thailand through videos and projected images. They will also learn how to make
herbal inhalants and make one on their own. They will be able to apply this knowledge to help their learning in the 2nd semester.
Students will be accompanied and supervised by both the Thai and International teaching faculty. If you require more information
or have any questions or concerns, please contact Kroo Jintana Muangngarm or Kroo Siwanan Chinwongsa 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 schedule below.
SCHEDULE OF FIELD TRIP TO NASATTA THAI PARK, RATCHABURI
Tuesday, November 13, 2018
07:30 – 08:00

Registration

08:00

Buses depart from Lertlah school

09:00

Buses arrive at NaSatta Thai Park, Ratchaburi

09:30 – 12:00

Students visit NaSatta Thai Park, Ratchaburi
1. Statues of Kings of the past

5. Beewax Carvings of Famous Poeple

2. Different kinds of Buddha Images

6. History of Angulimala

3. Beewax Carving of Famous Monks 7. Different kinds of Houses from each Region of Thailand
4. Bonsai Garden

8. Avalokiteśvara

12:00

Lunch

13:00 – 14:00

Herbal Inhalant Workshop

14:00

Leave NaSatta Thai Park, Ratchaburi

15:30

Buses 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 83/2018)
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

