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จดหมายพิเศษฉบับที่ 74/2562
18 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
เรียน ผูป
้ กครอง ด.ญ. / ด.ช. ............................................................................................................. ชั้น ................
โรงเรียนเลิศหล้ามีกำหนดจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับลูกเสือ - เนตรนารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหลักสูตร EP และ LIPS) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ข้อ 273 ว่าด้วยการเดินทางไกลและ
การอยู่ค่ายพักแรมซึง่ กำหนดไว้ว่า สถานศึกษาจะต้องจัดให้ลกู เสือได้อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ฝึกความอดทน

ระเบียบวินยั การรู้จกั ช่วยเหลือตนเอง และให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อน่ื ได้ โดยโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 27

ธันวาคม 2562 (รวม 2 คืน 3 วัน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้าจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุญาตผู้ปกครองสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

ในครัง้ นี้ เพือ่ ให้นกั เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร สำหรับรายละเอียดและกำหนดการสำหรับกิจกรรม โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ผ่านจดหมายพิเศษอีกหนึ่งฉบับในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 74/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น ..............................
้
้ ปกครอง
้
ไดร้ บั จดหมายฉบับพิเศษฉบับเรือ่ ง ขออนุญาตใหน
้ กั เรียนอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เรียบรอ้ ยแลว้ และยิมยอมใหน้ กั เรียนรว่ ม
กิจกรรมตามหลักสูตร

ขอ้ เสนอแนะดังนี้ ..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.74/2019
December 18, 2019

Subject: Primary 6 Scout Camp Activity 2019
Dear Parents,

Lertlah School will hold our Scout Camp Activity 2019 for our primary 6 (EP and LIPS) scouts at the school between
Wednesday December 25 and Friday 27, 2019; in accordance with Rule No. 273 of the National Scout Organization
of Thailand (NSOT), which states that every scout is obligated to undergo 1 scout camp activity each year in order to
practice discipline, self-efficiency and teamwork skills.
We ask for your consent in allowing your student to participate in this mandatory activity, so he/she may meet the
necessary requirement to complete this year’s scout evaluation. We will communicate further details of the activity to
you shortly via another edition of our special newsletter.
Thank you for your cooperation and continuous support.

With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.74/2019
I, Parent of _______________________________________________________________ Class _____________
have received the letter “Primary 6 Scout Camp Activity 2019” and agree to have my student participate accordingly
Comment: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

