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จดหมายพิเศษฉบับที่ 24/2562
27 มิถุนายน 2562
เรื่อง เชิญรว่ มบริจาคเทียนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
เรียน ผู้ปกครองทราบ
โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาในช่วงเดือน
กรกฎาคมที่จะถึงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการทำความดี
มีจติ ใจเมตตา รูจั้ กการให้ และรูจั้ กการแบงปั
บำรุงพระพุทธศาสนาใหคงอยู
สื่ บไป โดยโรงเรียน
่ น ตลอดจนมีสวนร
่ วมในการทำนุ
่
้
มีกำหนดการของกิจกรรมดังนี้
กำหนดการจัดกิจกรรมหลอ่ เทียนและถวายเทียนพรรษา
วันจันทร์ที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนรับบริจาคเทียนและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จากนักเรียนและผูปกครอง
้
พิธีหลอเที
่วงเชา้
่ ยน ณ บริเวณหองโถงในช
้
พิธีถวายเทียนพรรษาพรอมจตุ
ปัยจัยเครื่องไทยธรรม
้

โรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมบริจาคเทียนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ระหว่าง
การจำพรรษาตลอดประจำปี 2562 นี้ ในนาม “คณะครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรี
ยนเลิศหลา”
จาคได้
้
้ โดยทานสามารถบริ
่
ที่หองธุ
้ รการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกทานที
บสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด
่ ่ใหการสนั
้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
หมายเหตุ : นักเรียนแตงกายด
วยเครื
่องแบบของโรงเรียนตามตารางเรียนไดตามปกติ
่
้
้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 24/2562
ขาพเจ
าผู
/ด.ญ.) ..................................................................................................... ชั้น ...........................
้
้ ปกครอง(ด.ช.
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง เชิญรวมบริ
จาคเทียนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แลวและมี
ความประสงคด์ ังนี้
่
้
รวมบริ
จาคเทียน และเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรม (ระหวางวั
่
่ นที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 ที่หองธุ
้ รการ )
อื่นๆ .................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................
้
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.24/2019
June 27, 2019
Subject: Donations for Buddhist Lent day
Dear Parent,
Lertlah School will hold activities for the Buddhist Lent day. The Objectives are to continue Buddhist tradition
and to install within our students a sense of merits, giving and sharing. The activities are scheduled as follows:

Buddhist Lent Day Activities
Monday, July 1 - 9, 2019

Candle and monetary donation. (to be given at the school office)

Wednesday, July 10, 2019

Buddhist molding in the morning at the school entrance hall.

Monday, July 15, 2019

Buddhist Lent candle and donation offering to the monks.

For candles and monetary donations, please contact the school office to donate. All donations will be made
to Wat Rakang Promrangsri under “Teacher, students and parents of school.”
Remark: Students should dress in their school inform according to their respective schedules.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.24/2019
I, Parent of __________________________________________________________ Class ____________
Have received the letter entitled “Donations for Buddhist Lent day” and,
I would like to make a donation (between July, 1 – 9, 2019 at the school office)
Others _________________________________________________________________________
Suggestions: ____________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

