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จดหมายพิเศษฉบับที่ 12/2562
29 พฤษภาคม 2562
เรื่อง กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
เรียน ผูปกครองทุ
กทาน
้
่
โรงเรียนเลิศหลา้ โดยกลุม
่ สาระภาษาตา่ งประเทศและกลุม
่ สาระวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม “วันสิง่ แวดลอมโลก”
้
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้ทรัพยากร และพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ
อยางประหยั
ด ตระหนักถึงสภาพแวดลอมที
นอากาศทีร่ อนจนเกิ
นไป
่
้ เ่ ปลีย่ นแปลงจากปรากฏการณต์ างๆ
่ ในปัจจุบนั ไมว่ าจะเป็
่
้
แผนดิ
่ นไหว น้ำทวม
่ หิมะขัว้ โลกละลาย ซึง่ เป็นภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากมนุษยท์ ำลายธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
้ เชน่
การตัดไมทำลายป่
า รวมถึงการบริโภคอาหารอยางฟุ
ด เป็นตน้
้
่ ่มเฟือย เพราะมนุษย์ไมรู่ จั้ กการบริโภคทรัพยากรอยางประหยั
่
ดังนั้นโรงเรียนจึงมีกำหนดจัด “กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา
08.00 - 08.30 น. เพือ่ สงเสริ
ใจ
ความร
วมมื
่ มใหนั้ กเรียนมีความเขาใจและใส
้
่ พรอมให
้
้
่ อในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดลอม
้ ประหยัดพลังงาน
รูจั้ กบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอยางพอเพี
ยง นักเรียนจะไดชมการแสดงของครู
ชาวตางประเทศ
การสาธิตวิธีการคัดแยกขยะ
่
้
่
โรงเรียนขอความรว่ มมือจากทา่ นผูป
้ กครองชว่ ยจัดเตรียมการแตง่ กายใหล้ ูกๆ ดว้ ยชุดเสื้อผา้ ดังต่อไปนี้:
เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
เสื้อสีเขียว กางเกงพละ และรองเทาผ
ขาว
้ าใบสี
้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เสื้อสีเขียว กระโปรงนักเรียน (นักเรียนหญิง)
เสื้อสีเขียว กางเกงนักเรียน (นักเรียนชาย)
หากมีเรียนพละในวันดังกลาวให
นั้ กเรียนสวมกางเกงพละ ทั้งนักเรียนหญิงและชาย
่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 12/2562

ขาพเจ
าผู
(ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................... ชั้น ............................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมเรี
ว้
้ ยบรอยแล
้
มีขอคิ
้ ดเห็นดังนี้ ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.12/2019
May 29, 2019
Subject: World Environment Day Activity
Dear Parents,
Lertlah School will organize the “World Environment Day” with the objectives to make the students realize the
importance of conserving our environment, knowing how to consume natural resources and energy sources
wisely as well as learning about the changing of the environment causing, disasters because of the rise of global
warming, such as earthquakes, flooding, melting of the polar ice, etc. All of these natural disasters occur
because human beings are destroying the natural environment. For example, deforestation, food over consumption and so on.
Therefore, a “World Environment Day Activity” will be held by Lertlah School on Wednesday, June 5, 2019, from
8.00 until 8.30 am. This is to enable students to have better understanding and realize how to cooperate in
conserving the environment, saving energy, and consuming natural resources wisely. Students will watch short
skits from our International teachers to demonstrate how to segregate waste.
Please prepare your child’s costume as follows:
Nursery – Kindergarten 3 students (Both EP and International Programs) – green shirt, sport
uniform shorts and white sport shoes.
Primary 1 – Middle School 3 students (Both EP and International Programs)
– green shirt and uniform skirt (girl)
– green shirt and uniform shorts (boy)
If on that day students have Physical Education classes, they can put on green shirts with sports pants for boys
and girls.
This is for your attention. Thank you so much for your kind cooperation and support.
With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.12/2019
I, _____________________________ Parent of __________________________________ Class _________
Have received the letter entitled “World Environment Day Activity”
Comments: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

