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จดหมายพิเศษฉบับที่ 20/2562
12 มิถุนายน 2562
เรื่อง กิจกรรมไหวครู
้
เรียน ผูปกครอง
้
โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันไหวครู
่งสอนลูกศิษย์ และแสดงความเคารพและ
้ จัดขึ้นเพื่อใหนั้ กเรียนทุกคนไดมี้ โอกาสระลึกถึงพระคุณครูผอบรมสั
ู้
ยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และแนะแนวทางการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งขอพรจากคุณครูเพื่อเป็นสิริมงคล
พิธไี หวครู
การศึกษา
้ ถอื เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของคนไทยทีป่ ฏิบตั สิ บื เนือ่ งมาแตอดี
่ ตอยางต
่ อเนื
่ อ่ งเมือ่ เริม่ ตนในปี
้
ใหม่ และเป็นเอกลักษณข์ องชาติอันควรคาแก
รักษใ์ หคงอยู
สื่ บไป
่ การอนุ
่
้
ในโอกาสนี้นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ “พานดอกไม้ไหว้ครู” มีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างสรรค์ และร่วมกัน
ตกแตงพานดอกไม
ไหว
วมกิ
์
่
้ ครู
้ รวมกั
่ บเพือ่ นๆ และคุณครู นอกจากนีโ้ รงเรียนยังไดเชิ
้ ญศิษยเ์ กามาร
่
่ จกรรม ถายทอดประสบการณ
่
การเรียน ณ โรงเรียนเลิศหลาให
้ กั้ บนองๆ
้ อีกดวย
้
สำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562 นี้ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กำหนดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง โดยใน
ชว่ งเชา้ ตัง้ แตเ่ วลา 08.30 - 10.00 น. จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับปฐมวัย เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (EP) และ
K.1-K.3 (LIPS) และในชว่ งบา่ ย 13.00 - 14.00 น. เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา โดยจะใชห้ องประชุ
มชัน้ 6 เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรม (โรงเรียนขอสงวนสิทธิก์ ารเขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรมฯ เฉพาะศิษยป์ จั จุบนั
และศิษยเ์ กาที
ดหาดอกไม้ ธูป เทียน มารวมกิ
่ ่ลงทะเบียนไวเท
้ านั
่ ้น) ขอความรวมมื
่ อจากทานผู
่ ปกครองจั
้
่ จกรรมไหวครู
้ ในวัน
ดังกลาวด
่ วยค
้ ะ่
จึงเรียนมาเพื่อผูปกครองได
รั้ บทราบ และขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
วมมื
้
้
่ ่ใหความร
้
่ อสนับสนุนกิจกรรมของทาง
โรงเรียนดวยดี
้ เสมอมา

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
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Special Newsletter No.20/2019
June 12, 2019

Subject: Wai Kroo Ceremony (Teachers’ Appreciation Day Ceremony)
Dear Parents/Guardians

Lertlah School will be holding the 2019 Wai Kru Ceremony on Thursday, June 13, 2019. The purpose of this
activity is to instill in our students a sense of respect and gratitude for their teachers and to provide an opportunity
for them to demonstrate it. Customarily in the Wai Kru ceremony, at the beginning of a new school year, students
pay homage with offerings to their teachers, make a solemn declaration to respect and obey their teachers, to
whom they ask to be accepted as students.
Each class will create their own “flower offerings” for the ceremony which will be presented to the teachers by
student representatives on behalf of all students. On this occasion, the school also invites several of our alumni
to participate and share their experience during their time at Lertlah School.
There will be 2 sessions for the Wai Kru Ceremony, which will be held in the 6th floor conference room, in the
morning from 8:30 – 10:00 for Nursery to Kindergarten 3 students and in the afternoon for Primary 1 to
Middle School 3 students from 1:00 – 2:00 p.m. (The school would like to reserve the right to participate in the
activity only for current students and registered alumni.) We kindly ask our students to bring their own flowers to
offer to their teachers.
The school would like to thank you for your support and continuous cooperation.

With Best Regards
Lertlah School

