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จดหมายพิเศษฉบับที่ 52/2561
10 สิงหาคม 2561
เรื่อง
เรียน

การถายภาพนั
กเรียนขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว
่
ผูปกครองทราบ
้

ด้วยบริษัท Sunshine Photo ได้ดำเนินการถ่ายภาพเดี่ยวของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว
(จำนวนขนาดละ 1 โหล) ระหวางวั
ดทำเอกสาร
่ นที่ 2 - 6 มิถนุ ายน 2561 เพือ่ นำภาพดังกลาวไปประกอบการจั
่
หลักฐานทางการศึกษา และหนังสือทำเนียบรุนสำหรั
บนักเรียนทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาในปี 2561 นี้ โรงเรียนจะ
่
มอบคืนรูปที่เหลือใหท้ านผู
บไวใช
อไป
่ ปกครองเก็
้
้ ในโอกาสต
้
่
ทั้งนี้โรงเรียนขอใหท้ ่านผู้ปกครองนำเงินมาชำระคาภาพถ
่
่ายที่ฝ่ายธุรการจำนวน 200 บาทถ้วน
หรือนักเรียนนำมามอบใหคุ้ ณครูประจำชัน้ ภายในวันศุกรท์ ่ี 31 สิงหาคม 2561 กรณีผปกครองไม
ต่ องการภาพ
ู้
้
ขอความกรุ ณ านำนั ก เรี ย นไปถ ่ ายภาพด ้ วยตนเอง พร ้ อมนำภาพมาส ่ งที ่ ค ุ ณ ครู ป ระจำชั ้ น ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณผูปกครองมา
ณ โอกาสนี้
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 52 / 2561
ขาพเจ
ปกครอง
ด.ญ./ด.ช.......................................................................ชั้น..................
้ า..............................................................ผู
้
้
ไดรั้ บจดหมายแจงเรื
าตรงขนาด
1 นิ้ว และ 2 นิ้วแลว้ มีความประสงคด์ ังนี้
้ ่องการถายภาพหน
่
้
อนุญาตใหใช
้ รู้ ปนักเรียน 1 นิ้วและ 2 นิ้ว พรอมยิ
้ นดีชำระเงินจำนวน 200 บาทที่ฝ่ายธุรการหรือครูประจำชั้น
ไมอนุ
กเรียนมามอบใหครู
่ ญาต และจะนำภาพถายของนั
่
้ ประจำชั้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 52/2018
August 10, 2018
Subject: 1 and 2 inch photographs
Dear Parents,
Lertlah School students were photographed for their 1 and 2 inch photographs (1 dozen
each) during June 2-6, 2018by the Sunshine Kids Company. These photos will be used
in students’ documents and the Student Year Book. Remaining photos will be returned to
parents.
The cost for the pictures is 200 baht. You can pay at the main office or the students can
give money to their homeroom teacher by August 31, 2018. If you don’t want them to
have these pictures from school, please give your child’s 1 and 2 inch photographs
(1 dozen each) to their homeroom teachers by August 31, 2018.
Thank you for your attention and cooperation.

With best regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No. 52/2018
I, ________________________________, Parent of ________________________________ Class ________
have received the newsletter entitled “1 and 2 inch photographs” and

I would like my child to have their photographs from school, and pay 200 baht at the main office.
I do not want my child to have their photographs from school, and I will bring their photos by August 31,2018

Signed __________________________ Parent

