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จดหมายพิเศษฉบับที่ 1/2562
30 เมษายน 2562
เรื่อง
เรียน

ขอความร่วมมือชำระค่าสายคลองบั
้ ตรประจำตัวนักเรียนปีการศึกษา 2562
ผูปกครองที
่เคารพ
้

โรงเรียนเลิศหลาได
้ ร้ วมกั
่ บบริษัทถามครูจำกัดในการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ไดนำ
้
ระบบที่เรียกวา่ Checker ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ (application program) หรือแอปพลิเคชั่นพิเศษ เขามาประยุ
กตใ์ ชใน
้
้
การบริหารงานกิจการนักเรียน มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องระบบการดูแลนักเรียน อาทิ การเช็คเวลามาเรียน งานปกครอง
ดานพฤติ
กรรม งานดานสุ
ยนจะแจงให
บทราบ
้
้ ขภาพนักเรียน เป็นตน้ (รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใชงานโรงเรี
้
้ ผู้ ปกครองรั
้
เป็นลำดับไป) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำงานสัมพันธ์กับการใช้บัตรประจำตัวนักเรียน โรงเรียนจึงจัดทำ
บัตรประจำตัวนักเรียนและบัตรประจำตัวผูปกครองส
้
่งมอบให้นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออก
บัตรประจำตัวนักเรียนครั้งแรกนี้ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอย
บรักษา โรงเรียน
้ มีความสะดวกในการใชงานและการเก็
้
ได้จัดหาสายคล้องบัตรเพื่อให้นักเรียนไว้ใช้ประจำตัวและต้องนำมาโรงเรียนทุกวัน จึงขอความรวมมื
่ อจากท่านผู้ปกครองใน
การชำระคาสายคล
องบั
่
้ ตรประจำตัวนักเรียนในปีการศึกษา 2562
จดหมายฉบับนี้จึงขอความร่วมมือจากทา่ นผู้ปกครองกรุณาชำระค่าสายคล้องบัตรประจำตัวนักเรียนในราคา
เสน
งความมาติ
ดตอขอทำบั
ตรประจำตัวนักเรียน
้ ละ 100 บาท (กรณีบตั รประจำตัวนักเรียนสูญหายขอใหท้ านผู
่ ปกครองนำใบแจ
้
้
่
ใหมในราคา
150 บาท สำหรับทานผู
ต่ องการสายคล
องบั
่
่ ปกครองที
้
้
้ ตรเชนเดี
่ ยวกับนักเรียนสามารถติดตอซื
่ อ้ ไดที้ ฝ่ า่ ยธุรการ
ในการนีท้ านผู
าสายคล
องบั
ฝ่ า่ ยธุรการ หรือชำระผานครู
ประจำชัน้ พรอม
่ ปกครองสามารถชำระค
้
่
้ ตรประจำตัวนักเรียนดวยตนเองที
้
่
้
กับใบตอบรับจดหมายฉบับนี้คะ่
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความรวมมื
่ อที่ดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
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Special Newsletter No.1/2019
April 30, 2019

Subject: Asking for cooperation in paying for your child’s ID card lanyard
Dear Parents,

Lertlah School has cooperated with Taamkru.Ltd in developing a school educational administration management
system. In the 2019 academic year the system called Checker, which is an application program, will be implemented in the student affairs department. This system will be used to help check and record the students’ attendance, well-being, etc. (more details will be provided later). In order to check and record the aforementioned
items, the school has prepared students’ and parents’ ID cards which will be handed to students and parents on
the first day of school free of charge. The school has also prepared ID card lanyards to help keep the cards and
make it convenient for students to bring their cards to school every day. Lertlah School would like to ask for your
cooperation in paying for your child’s lanyard.
Please pay 100 baht for the ID card lanyard at the main office. (In case of loss, please bring the police notice to
the main office to get another ID card for 150 baht). For parents, if you wish to have an ID card lanyard, please
contact the main office for purchase. You may pay for your child’s ID card lanyard at the main office or attach
money to the reply form and return to your child’s homeroom teacher.
As always thank you for your cooperation and understanding.

With Best Regards,
Lertlah School

