จดหมายพิเศษฉบับที่ 6/2563
20 กรกฎาคม 2563
เรื่อง กิจกรรมค่ายจริยธรรม ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

โรงเรียนเลิศหล้ามุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แกนั่ กเรียน และให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษา รวมทั้งปฏิบัติตน
ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สรางค
้ านิ
่ ยมทีด่ งี าม ตลอดจนสามารถรูเท
้ า่ ทันสถานการณป์ จั จุบนั ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อยูตลอดเวลา
เพือ่ การนี้ โรงเรียนจึงกำหนดจัดกิจกรรมคายจริ
ยธรรมสำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาขึน้ เป็นประจำ
่
่
ทุกปีการศึกษา โดยโรงเรียนจะนิมนตพ
ในเรื
แก
์ ระวิทยากร มาเป็นผูนำกิ
้ จกรรม และถายทอดสาระความรู
่
้ ่องดังกลาวให
่
้ นั่ กเรียน
สำหรับในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวเล็กน้อย เพื่อให้
การดำเนินกิจกรรมฯ เป็นไปตามมาตรการ เพือ่ สุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน กิจกรรมคายจริ
ยธรรมจะจัดขึน
้ ระหวาง
่
่
วันอังคารที่ 21 - วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุ
ม
ชั
น
้
6
โรงเรี
ย
นเลิ
ศ
หล
า
ทั
ง
้
นี
้
โรงเรี
ย
นจะจำกั
ด
จำนวนนั
ก
เรี
ย
นเพื
อ่
้
้
เขารั
างเหมาะสม
ใหสามารถเว
นระยะห
างระหว
างบุ
้ บการอบรม และกำหนดเวลาของการอบรมแตละรอบอย
่
่
้
้
่
่ คคลและทำความสะอาด
ระหวางรอบการอบรมได
อย
่
้ างทั
่ ่วถึงคะ่
กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายจริยธรรมปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
ชว่ งเชา้
เวลา 08.30 - 11.30 น. ระดับชั้น P1/1 P1/2 P3/2 ป.3/1
ช่วงบาย
เวลา 13.00 - 15.30 น. ระดับชั้น P3/1 P4 P5 ป.4/1 ป.4/2 ป.5/1
่
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ชว่ งเชา้
เวลา 08.30 - 11.30 น. ชั้น ป.1/1 ป.1/2 ป.2 P2
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ชัน้ ป.5/2 ป.6 P6/1 P6/2 M1-M3
หมายเหตุ:
- กิจกรรมคายจริ
ยธรรมครัง้ นี้ เป็นกิจกรรมระหวางวั
่
่ นเทานั
่ น้ ไมมี่ การพักแรมคางคื
้ น เพือ่ ใหเป็
้ นไปตามมาตรการฯ ของโรงเรียน
/ นักเรียนที่ใชบริ
้ การรถโรงเรียน สามารถใชบริ
้ การไดตามปกติ
้
- ขอความรวมมื
แลใหนั้ กเรียนแตงกายด
วยเครื
อ่ งแบบนักเรียนอยางถู
ยบ และจัดตารางเรียนมาโรงเรียน
่ อผูปกครองดู
้
่
้
่ กตองตามระเบี
้
ตามปกติในวันดังกลาว
่
- กรุณาตอบรับจดหมายพิเศษฉบับนี้ผานระบบ
Checker ในแอปพลิเคชัน LINE
่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรวมมื
กทาน
่ อผูปกครองทุ
้
่ สนับสนุนใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมในครั้งนี้ โรงเรียน
เลิศหลาขอขอบคุ
ณทานผู
สำหรับความเขาใจ
้
่ ปกครอง
้
้ ความรวมมื
่ อ และการสนับสนุนโรงเรียนเป็นอยางดี
่ มาโดยตลอด
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า

Special Newsletter No.6/2020
August 20, 2020
Subject: Ethics Camp Activity, Academic Year 2020
Dear: Parents of primary-secondary students
Lertlah School focuses on cultivating morality and good ethics in students and provides opportunities for them to
study and follow the principles of Buddhism, forming good values, being aware of current situation in an ever-changing society. For this purpose, the school has been organizing our Ethics Camp Activity for primary-secondary
students every academic year. For the occasion, the school invites lecturers from Wat NakProk, Bangkok to lead our
students in their activities and to provide knowledge on the subject matter.
For this 2020 academic year, due to the spread of the COVID-19, the school has slightly adjusted the format of this
activity in accordance with our health & safety measures. The Ethics Camp will be held on Tuesday 21 and
Wednesday 22, July, 2020 in our 6th floor meeting room at Lertlah School. We will limit a suitable number of students
who will attend each session of the activity and determine a suitable time between each session in order to implement
appropriate social distance and sanitized the room respectively.
Activity Schedule
Tuesday, 21 July, 2020
Morning Session

8.30-11.30

P1/1, P1/2, P3/2 (LIPS) students
P3/1, P3/2 (EP) students

Afternoon Session

13.00-15.30

P3/1, P4, P5 (LIPS) students
P4/1, P4/2, P5/1 (EP) students

Wednesday, 22 July, 2020
Morning Session

8.30-11.30

P2 (LIPS) students
P1/1, P1/2, P2 (EP) students

Afternoon Session
Remarks:

13.00-15.30

P6/1, P6/2, M1, M2, M3 (LIPS) students
P5/2, P6 (EP) students

- This year’s Ethics Camp will be conducted during the day only. There is no overnight stay, following school’s health
& safety measures.
- Students who use the school bus service will be picked up and dropped off normally.
- We kindly ask for parent’s cooperation to ensure that students dress in school uniform in accordance with our
regulations. (Please regularly pack for school based on student’s daily schedule)
- Please confirm receipt of this special newsletter through Checker via LINE application.
Lertlah School would like to thank parents in advance for encouraging students to participate in this valuable
program, and always for your understanding, cooperation, and continuous support.
With warmest regards,
Lertlah School

