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จดหมายพิเศษฉบับที่ 19/2562
11 มิถุนายน 2562
เรื่อง กิจกรรมคายจริ
ยธรรม (คายกลางวั
น)
่
่
เรียน ผูปกครองนั
กเรียนชั้น ป.1 - 2 , P.1 - 2
้
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงหลายดาน
ญหาตางๆ
้ ในขณะเดียวกันความเสือ่ มทางจิตใจก็ทวีขน้ึ จนเป็นทีน่ าวิ
่ ตก ดังจะเห็นไดจากปั
้
่ ทีเ่ กิดขึน้
เชน่ ปัญหาติดเกม ปัญหาความกาวร
กถึงการมุงเน
ั ญา มีคณ
ุ ภาพ
้ าว
้ โรงเรียนเลิศหลาตระหนั
้
่ นพั
้ ฒนานักเรียนใหเป็
้ นคนดี มีปญ
ชีวติ ทีด่ ี และสามารถอยูร่ วมกั
ุ ายน 2562
่ บผูอื้ น่ ไดอย
้ างเป็
่ นสุข จึงไดจั้ ดกิจกรรมคายจริ
่ ยธรรม (กลางวัน) ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 14 มิถน
เพื่อใหนั้ กเรียนไดเรี
กธรรมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นเกราะป้องกันและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน
้ ยนรูและนำหลั
้
สังคมปัจจุบนั ไดอย
์ ระสงฆจ์ ากวัดนาคปรก
้ างถู
่ กตอง
้ ปลอดภัยและมีความสุข โดยในการจัดกิจกรรมในครัง้ นีโ้ รงเรียนไดนิ้ มนตพ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รูปมาอบรมและใหความรู
กั้ บนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และ P1 - P2 และโรงเรียน
้
ขอแจงกำหนดการค
ายจริ
ยธรรม (กลางวัน) ใหผู้ ปกครองรั
บทราบ ดังนี้
้
่
้
*** นักเรียนแตงกายชุ
ดนักเรียน
่
กำหนดการ
เวลา 09.00 - 09.30 น.
พิธีเปิด
เวลา 09.30 - 10.00 น.
ฝึกสติ
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ศีลหาคุ
นมนุษย์
้ ณคาของความเป็
่
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ธรรมะสู่จิตสำนึก / กฎแหงกรรม
่
เวลา 14.30 น.
เสร็จกิจกรรม / นักเรียนกลับหองเรี
้ ยน / รับประทานอาหารวาง
่
เวลา 15.15 น.
นักเรียนชั้น ป.1-2, P1-2 ที่เป็นเด็กรถ กลับรถโรงเรียน ตามปกติ
เวลา 15.30 น.
นักเรียนชั้น ป.1-2, P1-2 นักเรียนที่เป็นเด็กบาน
้ เดินทางกลับบาน
้ ตามปกติ
*** หมายเหตุ (นักเรียนชัน
้ ป.1 - 2, P.1 - 2 ทีเ่ รียนการบานเย็
นและเรียนกิจกรรมพิเศษตอนเย็นเรียนตามปกติ)
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 19/2562
ขาพเจ
าผู
(ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................... ชั้น ............................
้
้ ปกครอง
้
ได้รับจดหมายกิจกรรมค่ายจริยธรรม (กลางวัน) เรียบรอยแล
ว้
้
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.19/2019
June 11, 2019
Subject: Ethics Day Camp
Dear Parents and Guardians,

Lertlah School’s policies in education aims to develop students in moral and ethical values, as well as academics
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 other moral
and ethical values. Our students will grow into young adults who are able to face problems and obstacles with
good hearts and strong minds.
With cooperation from 2 monks guest speakers from Wat Nakprok, Lertlah School would like to invite all Primary
1 and 2 students to participate in this valuable program on Friday, June 14, 2019. The schedule for the Ethics
Day Camp is as follows:
Ethics Day Camp Activities
9:00 am

Opening Ceremony by the Chairperson

9:30 am

Meditation Practice

10:00 am

5 precepts

1:00 pm

Dharma teaching / Law of Karma

2:30 pm

End of activities

3:15 pm

All P1 – P2 School Bus Students Dismissed

3:30 pm

All P1 – P2 Regular Students Dismissed

Remarks: Students with after-school classes will attend those classes as normal.
Dress Code: School Uniform
With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.19/2019
I, _____________________________ Parent of __________________________________ Class _________
Have received the letter entitled “P1 and P2 Ethics Day Camp”
Signed __________________________ Parent

