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จดหมายพิเศษฉบับที่ 124/2561
25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขออนุญาตเยี่ยมบานผู
กเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
้ ปกครองและนั
้
เรียน ผูปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหลามุ
ุ ภาพ “เป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข” อันเป็น
้ งพั
่ ฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลใหเติ
้ บโตอยางมี
่ คณ
เป้าหมายสำคัญของผูบริ
างต
้ หารสถานศึกษาที่มอบไวเป็
้ นแนวทางในการดูแลนักเรียนใหกั้ บคุณครูและผูปกครองอย
้
่ อเนื
่ ่องทุก
ปีการศึกษา และเพือ่ ใหบรรลุ
ตามเป้าหมายโรงเรียนไดจั้ ดโครงการเยีย่ มบานผู
กเรียนขึน้ เพือ่ ประสานความรวมมื
้
้ ปกครองและนั
้
่ อ
ของสามฝ่ายในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยคณะครูได้จัดเวลาในช่วงปิด
ภาคเรียนนีไ้ ปเยีย่ มบานผู
กเรียน จึงขอความรวมมื
เปิ
้ ปกครองและนั
้
่ อมายังทานผู
่ ปกครองได
้
้ ดโอกาสใหหั้ วหนาฝ่
้ ายและครูประจำชัน้
ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดูแลบุตรหลานอันเป็นที่รักร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเพื่อให้ลูกๆ
ของเราได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาใช้ใน
การสงเสริ
อนักเรียนใหดี้ ยง่ิ ขึน้ ตอไป
่ ม พัฒนา ป้องกัน แกไข
้ ดูแลชวยเหลื
่
่ ทางโรงเรียนขออนุญาตใหคุ้ ณครูไปเยีย่ มบานผู
้ ปกครอง
้
และนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
นักเรียนเป็นสำคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความรวมมื
กทานด
่ อของผูปกครองทุ
้
่ วยดี
้ มาโดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 124/2561)
ขาพเจ
( ด.ช. / ด.ญ. ) ................................................................................................... ชั้น .......................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายขออนุญาตเยี่ยมบา้ นผูป
้ กครองและนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2562 แลว้ มีความประสงคด์ ังนี้
อนุญาตใหคุ้ ณครูมาเยี่ยมบานระหว
างวั
้
่ นจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
โทรศัพทห์ มายเลข...............................................................................................................................................
ไมอนุ
่องจาก............................................................................................................
่ ญาตใหคุ้ ณครูมาเยี่ยมบานเนื
้
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.124/2018
February 25, 2019
Subject: Asking for Permission for “House Visit”
Dear Parents,

At Lertlah School, one of our goals is to ensure that all students receive the best education and development in
all areas such as personal growth and academics. With your cooperation, all students will receive appropriate
care and attention. In addition to regular communication and parent-teacher meetings, Lertlah teachers would
like to ask for your permission to visit students in their homes for an opportunity to meet parents, discuss and
share ideas such as: creating a happy relationship, participating in family activities, raising a happy and healthy
child, your child's behavior at school - all to ensure that students are morally sound, competent, and happy
children.

Lertlah School would like to ask for your permission to visit you and your child at home between April 1 - 5, 2019.
This is for the school to better know your child so we can better encourage, develop, protect, and support them.

Thank you for your kind attention and consideration.

With Best Regards,
Lertlah School

Please return the form below to your child’s homeroom teacher by Thursday, February 28, 2019

Reply Form
Special Newsletter No.124/2018
I, (Ms. / Mrs. / Mr.) ____________________ Parent of (Master / Miss) ___________________ Class ________
Have received the letter entitled “Asking for permission for house visit" and:
Would like a visit from school between Monday, April 1 - 5, 2019
Telephone No:_______________________________________
Do not wish a visit from school because __________________________________________________
Signed _______________________ Parent

