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จดหมายพิเศษฉบับที่ 62/2562
5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง กิจกรรมวันลอยกระทง
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้า กำหนดจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อใหนั้ กเรียนศึกษาและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ทีม่ มี าตัง้ แตสมั
่ ยกรุงสุโขทัย โดยประเพณีลอยกระทงมีชอ่ื เรียก
ในสมัยกอนว
่ า่ “พระราชพิธีจองเปรียง” หรือ “ลอยพระประทีป” และวันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ของทุกปี สำหรับในปีนี้วันลอยกระทงจะตรงกับวันจันทรท
์ ี่ 11 พฤศจิกายน 2562 คะ่
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสใหนั้ กเรียนไดร้ วมกั
บัติ และสรางความตระหนั
กใน
่ นอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามผานการปฏิ
่
้
คุณค่าของวัฒนธรรมประจำชาติ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่เป็น
ภัยตอสิ
่ ง่ แวดลอม
้ จากนัน้ รวมกั
่ นตัง้ จิตอธิษฐาน และลอยกระทงพรอมกั
้ นอีกดวย
้ โดยจะมีพธิ เี ปิดกิจกรรมจัดในชวงเช
่ า้
ของวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงตามด้วยพิธีลอยกระทง ณ สระว่ายน้ำชั้น 6 โรงเรียนฯ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองจัดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทย หรือชุดผ้าไทยมาเรียนในวันดังกล่าว เพื่อเสริม
สรา้ งบรรยากาศของเทศกาลดว้ ยคะ่
ในการนี้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิจ์ ดั กิจกรรมเป็นการภายใน โดยจะไมอนุ
าร
่ ญาตผูปกครองเข
้
้ วมกิ
่ จกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่
ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตามภาพและวีดิโอจากกิจกรรมผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ตาง
อไปค
ะ่
่ ๆ ของโรงเรียนไดในโอกาสต
้
่
ขอขอบคุณทุกทานในความร
วมมื
่
่ อ และการสนับสนุนกิจกรรมตาง
่ ๆ ของโรงเรียนเป็นอยางดี
่ มาโดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 62/2562

ขาพเจ
าผู
ด.ญ. ................................................................................................ ชั้น .....................
้
้ ปกครองของด.ช./
้
ไดรั้ บจดหมาย “กิจกรรมวันลอยกระทง” แลว้ และมีขอเสนอแนะ
้
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ปกครอง
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Lertlah School
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Special Newsletter No.62/2019
November 5, 2019
Subject: Loy Krathong Day
Dear Parents,

Loy Krathong is one of the many beautiful festivals celebrated in Thailand. The date for Loy Krathong falls
on the full moon of the 12th month in traditional Thai lunar calendar, which usually falls somewhere in
November of every year in the Western calendar. This year Loy Krathong Day will be on Monday
November 11, 2019.
Lertlah School recognizes the importance of conserving and celebrating Thai culture and will hold our
annual Loy Krathong Day Activity on November 11, 2019. There will be an opening ceremony at the Main
Hall and the Loy Krathong Ceremony at the 6th floor Swimming Pool , where students will join one another
and float their own Krathong creations made with environmental friendly materials together.
Please arrange for students to wear traditional Thai costumes or costumes made from traditional Thai
fabrics on the day.The school reserves the right of hold this activity internally. Only students and teachers
may participate. Parents may follow the school’s channels for news , photos and video clips of the activity
soon after.
We thank you for your continued support and cooperation.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.62/2019
I, Parent of ________________________________________________________ Class ____________
have received the letter “Loy Krathong Day” and have the following comments:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Signed ___________________ Parent

