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จดหมายพิเศษฉบับที่ 11/2562
28 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเขาค
ยธรรม
้ ายจริ
่
เรียน ทานผู
บชั้น ป.6 - M.3
่ ปกครองระดั
้
สิ่งที่แนบมาดวย
้ กำหนดการและสิ่งที่ตองจั
้ ดเตรียมในการเขาค
้ าย
่
ดวยโรงเรี
ยนเลิศหลา้ ไดจั้ ดกิจกรรมเขาค
ยธรรมสำหรับนักเรียนชัน้ ป.6 - M.3 ขึน้ ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม
้
้ ายจริ
่
กรุงเทพมหานคร ระหวางวั
กถึงความสำคัญของการปลูกฝัง
่ นที่ 6 - 7 มิถนุ ายน 2562 การจัดกิจกรรมครัง้ นีท้ างโรงเรียนไดตระหนั
้
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหกั้ บนักเรียน ประกอบกับนักเรียนกำลังกาวเข
้ าสู
้ วั่ ยรุนจึ
่ งตองมี
้ การเตรียมกายเตรียมจิตใหเป็
้ นคนดี
คนเกง่ และฝึกใหนั้ กเรียนมีความออนโยนทั
ง้ กาย และใจ แยกแยะสิง่ ดีและสิง่ ไมดี่ ได้ อีกทัง้ ใหนั้ กเรียนมีประสบการณต์ รงจาก
่
การเรียนรู้ การปฏิบตั จิ ริง เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการนำไปใชในชี
บ
้ วติ ประจำวัน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั ซึง่ นักเรียนจะตองพบกั
้
คนดีและไมดี่ นักเรียนจะไดมี้ สติสมั ปชัญญะและการครองตนอยูในสั
ย มีความสุขและเป็นคนมีคณ
ุ ภาพตอไป
่ งคมไดอย
้ างปลอดภั
่
่
โรงเรียนเลิศหลาจึ
กทานในการสนั
บสนุนใหนั้ กเรียนเขาร
าค
้ งเรียนมาเพือ่ ขออนุญาตผูปกครองทุ
้
่
้ วมการเข
่
้ ายจริ
่ ยธรรมในครัง้ นี้
โรงเรียนหวังเป็นอยางยิ
ณมา ณ โอกาสนี้
่ ่งในความรวมมื
่ อของผูปกครองและขอขอบคุ
้
นักเรียนที่ใชบ
้ ริการรถโรงเรียนตอนเชา้ ของวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ใหม
้ ารถโรงเรียนตามปกติ
นักเรียนที่ใชบ
้ ริการรถโรงเรียนวันศุกรท
์ ี่ 7 มิถุนายน 2562 กลับรถโรงเรียนตามปกติ

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 11/2562

ขาพเจ
าผู
(ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................... ชั้น ............................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนเขาค
ยธรรม เรียบรอยแล
ว้ มีความประสงค์ดังนี้
้ ายจริ
่
้
อนุญาตใหเข
ยธรรมและจะมารับนักเรียนกลับดวยตนเอง
้ าค
้ ายจริ
่
้

ไมอนุ
ยธรรม เนื่องจาก ..........................................................................................................
่ ญาตใหเข
้ าค
้ ายจริ
่
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.11/2019
May 28, 2019
Subject: P6-M3 Ethics Camp
Dear Parents of P6-M3,
Attachment: schedule and items that students should bring
Lertlah School’s policies in education aim to develop students in moral and ethical values, as well as academically with compassion, understanding, and integrated cooperation between teachers, parents, and students. The
Ethics Day Camp, based on these values, intends to encourage students to learn and to understand the Dharma
concepts as well as to develop themselves and to realize the value of good deeds, and moral and ethical values.
Our students will grow into young adults who are able to face problems and obstacles with strong minds.
With cooperation from Wat Thongnium, Lertlah School would like to invite all Primary 6 to Middle School 3
students to participate in this valuable program and stay overnight at Wat Thongnium on Thursday, June 6 to
Friday, June 7, 2019.
Thank you for your cooperation.
For students who take the school bus, bus service is available.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.11/2019
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter entitled “P6 - M3 Ethics Camp”:
My child will participate in the P6 - M3 Ethics Camp and I will arrange his/her transportation.
My child will not participate in the P6 - M3 Ethics Camp because____________________________
_______________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

กำหนดการเขา้ คา่ ยจริยธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
07.45 น.
กิจกรรมหนาเสาธง
้
08.20 น.
ลงทะเบียนรับรายงานตัวที่โรงเรียน
08.30 น.
ออกเดินทางไปวัดทองเนียม
09.00 น.
เดินทางถึงวัดทองเนียม
09.10 น.
พิธีเปิด / พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน / ภารกิจสว่ นตัว
12.50 น.
มหัศจรรยแ์ หงสติ
่
13.15 น.
กิจกรรมฐาน
16.30 น.
ดื่มน้ำปานะ
17.15 น.
ฝึกสติ
18.15 น.
ทำวัตรเย็น / บริหารจิต
20.00 น.
กิจกรรมพระในบาน
้
21.30 น.
ภารกิจสว่ นตัว / เขาที
้ ่พัก

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
04.00 น.
ตื่นนอน / ทำภารกิจสว่ นตัว
04.30 น.
ทำวัตรเชา้ / ฝึกสติ
07.00 น.
ตักบาตรขาวสุ
้ ก /รับประทานอาหารเชา้
09.00 น.
ฟังธรรมบรรยาย
10.30 น.
กิจกรรมจากเด็กสูผู่ ใหญ
้ ที่ ่มีคุณคา่
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
พิธีปิด
13.00 น.
ออกเดินทางถึงโรงเรียน
15.10 น.
นักเรียนที่เป็นเด็กรถกลับรถโรงเรียนตามปกติ
15.30 น.
นักเรียนที่ผูปกครองมารั
บกลับบานตามปกติ
้
้
*** หมายเหตุ นักเรียนที่เรียนพิเศษเย็น เรียนตามปกติ

สิ่งที่ตองเตรี
ยมสำหรับการเขาค
้
้ าย
่
1. ชุดขาว (กางเกงและเสื้อ) จำนวน 2 ชุด (นักเรียนที่ไมมี่ ชุดขาว ทางวัดมีใหยื้ มคะ)่
3. สบู,่ ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ขัน, ผาเช็
้ ดตัว
5. ยาทากันยุง
7. ยาประจำตัว

2. ผานุ
ำ (หญิง) / กางเกงอาบน้ำ (ชาย)
้ งอาบน้
่
4. รองเทารั
้ บรอง (รองเทาแตะ)
้
6. อุปกรณเ์ ครื่องเขียน
8. ผาห
้ ม่ / ผาปู
้ รองนอน

หมายเหตุ
1. ขอความรวมมื
สนั
ยงกัน เพือ่ ฝึกทักษะชีวติ และการอยูร่ วม
่ อทานผู
่ ปกครองได
้
้ บสนุนใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมโดยพรอมเพรี
้
่
กับผูอื้ ่นตลอดจนการมีประสบการณใ์ นการอยูค่ ายเพื
บตัว การดูแลและชวยเหลื
อตนเอง ฝึกการเผชิญปัญหา
่ ่อเรียนรูการปรั
้
่
และการแกปั้ ญหาอยางมี
่ สติ
2. เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมีความต่อเนื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาในการเข้าค่าย และถ้า
ผูปกครองต
องการติ
ดตอหรื
ุ ครูศวิ นันท์ ชินวงษา ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 083-198-9644
้
้
่ อสอบถามขอมู
้ ลกรุณาติดตอได
่ ที้ ค่ ณ
และคุณครูอัจจิมา ครองตน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-163-9001
การมาส่ง - มารับนักเรียนและการแต่งกาย
1. วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
- นักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนใหมารถโรงเรี
ยนตามปกติ
้
- นักเรียนที่ผูปกครองมาส
งให
้
่ มาส
้ งก
่ อน
่ 07.45 น.
- การแตงกาย
นักเรียนแตงกายชุ
ดนักเรียน
่
่
2. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
- นักเรียนที่ใชบริ
้ การรถโรงเรียนกลับรถโรงเรียนตามปกติ
- นักเรียนที่ผูปกครองมารั
บ ใหมารั
้
้ บที่เวลา 15.45 น.

Ethics Day Camp Activities Schedule
Thursday, June 6, 2019

Friday, June 7, 2019

7:45 am

Morning Assembly

4:00 am

Wake up Time

8:20 am

Registration

4:30 am

Morning Prayer

8:30 am

Depart to Wat Thongnium

7:00 am

Alms to the monks/ Breakfast

9:00 am

Arrive at Wat Thongnium

9:00 am

Dharma Teaching: 5 Precepts and Karma

9:10 am

Opening Ceremony

10:30 am

Growing to be valued adult activity

11:30 am

Lunch

12:50 pm

Dharma Teaching: Teacher Appreciation

12:50 pm

Meditation Practice

1:20 am

End of activities

1:15 pm

Group Activities

2:30 am

Arrive at school

4:30 pm

Refreshment

3:10 pm

School bus students go home

5:15 pm

Meditation Practice

3:30 pm

Students who do not take school bus,

6:15 pm

Evening Prayer/ Meditation Practice

8:00 pm

Mother Appreciation Activity

9:30 pm

Rest/ Bed Time

parents may pick up their child at this time
***On Friday there are afterschool classes as usual.

Here are items each student needs to bring to camp
1. 2 White outfits (can be borrowed at the temple)

2. Bathing suit

3. Soap, toothbrush, toothpaste, shower bowl

4. slippers

5. mosquito repellant

6. stationery

7. Medicine

8. blanket and mattress

Remarks:
1. Lertlah School would like to ask for your cooperation in encouraging and supporting your child to participate
in this ethics camp to practice life skills and learn to live with others. The most important things are for them to
adjust, take care of themselves and deal with problems wisely.
2. Students are not allowed to bring their phones to ethics camp, if you wish to contact your child please call Kroo
Siwanun Chinwongsa at 083-198-9644 or Kroo Atjima Krongton at 095-163-9001
Pick-up and Drop-off Time and Dress Code
1. Thursday, June 6, 2019
- For students who take the school bus, bus service is available.
- For students who do not take the school bus, please drop-off your child no later 7:45.
- Dress code: School uniform
2. Friday, June 7, 2019
- School bus students go home
- Students who do not take school bus, parents may pick up their child from 3:45 onwards.

