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จดหมายพิเศษฉบับที่ 66/2562
5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตนำนักเรียนรว่ มกิจกรรมทัศนศึกษา
ผูป
้ กครอง

โรงเรียนเลิศหลาให
ญกับการสง่ เสริมใหนั้ กเรียนไดเรี
จ์ ริง นอกเหนือจากการเรียนภายในหองเรี
้ ความสำคั
้
้ ยนรูจากประสบการณ
้
้ ยน
จึงมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายนอกโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณแ์ ละ
ส่งเสริมใหนั้ กเรียนใฝ่รใฝ่
ู้ เรียน มีนิสัยรักการคนคว
้ า้ และสามารถกาวทั
้ นความเปลี่ยนแปลงของสังคม
สำหรับปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้น P1 - M3
ระหวา่ งวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 โดยในการไปทัศนศึกษาทุกครัง้ โรงเรียนจะจัดใหมี้ คณ
ุ ครูไทยและคุณครูชาวตางประเทศคอยดู
แล
่
นักเรียนอยางใกล
ชิ้ ดเพื่อแนะนำ อธิบาย และชวยเหลื
อนักเรียนในการเชื่อมโยงความรูจากในห
องเรี
จ์ ริงที่นักเรียนกำลัง
่
่
้
้ ยนสูประสบการณ
่
ไดรั้ บ ตลอดจนดูแลนักเรียนในดานความปลอดภั
ย และความเป็นระเบียบเรียบรอยอี
ดกิจกรรม
้
้ กดวย
้ ในการนี้ โรงเรียนไดแนบกำหนดการจั
้
ทัศนศึกษาของนักเรียนแตละระดั
บชั้นมาดวย
่
้ ดังนี้
วัน / เดือน / ปี
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ระดับชั้น

แหลง่ เรียนรู้

ป.2, P2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ทองฟ้
้ าจำลองกรุงเทพ)

M1 - M3

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ (กรุงเทพ)

ป.3 - 4, P3 - P4 องคก์ ารพิพิธภัณฑว์ ิทยาศาสตรแ์ หงชาติ
(ปทุมธานี)
่
ป.1, P1

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแหงที
่ ่ 2 (ทุงครุ
่ )

ป.5 - 6, P5 - P6 ณ สัทธา อุทยานไทย (ราชบุรี)

หมายเหตุ: 1. นักเรียนแตงกายด
วยเครื
่องแบบพลศึกษาตามระเบียบของโรงเรียนและสวมรองเทาผ
ขาว
่
้
้ าใบสี
้
2. กรุณาสง่ ใบตอบรับมายังคุณครูประจำชั้น กอนวั
์ ี่ 8 พฤศจิกายน 2562
่ นศุกรท
3. หากทานมี
ยหรือตองการข
อมู
พท์ 0-2809- 9081-5
่ ขอสงสั
้
้
้ ลเพิ่มเติมกรุณาติดตอหมายเลขโทรศั
่
จึงเรียนมาเพือ่ ขออนุญาต และขอขอบคุณทานผู
วมมื
่ ปกครองในความร
้
่ อ และการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยางดี
่ มาโดยตลอด
กรุณาตัดส่วนนี้และส่งใบตอบรับคืนให้คุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 66/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น ..............................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง “ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา” แลว้ และมีความประสงค์
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตอ่ ................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนื่องจาก ...................................................................................................................

ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
้
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Special Newsletter No.66/2019
November 5, 2019

Subject: 2019 Field Trips
Dear Parents,

Lertlah School focuses on providing education to students through “Learning by Doing” and therefore continuously
gives students opportunities to study outside the usual classroom setting. The school holds our Field Trip Activity
annually to encourage natural curiosity; for students to become lifelong learners who possess a thirst for knowledge,
enabling them to adjust and adapt to this ever - changing world.
For this academic year, the school will be organizing our field trips for primary and secondary students between
November 12-15, 2019. And as usual, our field trips will be accompanied by Thai and Foreign teachers who will
closely monitor the students, give information, suggestions and guidance in integrating classroom knowledge with
the actual experience; and to look after students’ safety and orderly conduct. Please see the attached program for this
year’s Field Trip Activity below.
Date / Month / Year

Class
EP & LIPS

Tuesday 12, November 2019

P2

Learning Sources
Science Center For Education, Bangkok

M1 - 3

NSM Science Square, Bangkok

Wednesday 13, November 2019

P3 - 4

National Science Museum, Pratumtani

Thursday 14, November 2019

P1

Children’s Museum Project ||, Bangkok

Friday 15, November 2019

P5 - 6

NaSatta Thai Park, Ratchaburi

Remarks:
1. All students should wear their Lertlah sports uniform with white sport shoes according to the school’s regulations.
2. Please sign and return the reply form back to your student’s homeroom teacher before Friday, November 8, 2019.
3. Should you have any questions or need additional information, please contact the school during office hours at
Tel.028098131 to 5.
Lertlah School would like to thank you for your cooperation and continuous support.
With Warmest Regards
Lertlah School

Please return to homeroom teacher by Friday, November 8, 2019

Reply Form
(Special Newsletter No.66/2019)
I, Parent of ______________________________________________________________ Class _______________
have received the letter “2019 Field Trips” and would like my child to:
Participate in this year’s Field Trip Activities. Contact telephone number : ___________________________
Not participate, because ________________________________________________________________
Comments : _________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

