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จดหมายพิเศษฉบับที่ 13/2562
4 มิถุนายน 2562
เรื่อง สารจากครูบรรณารักษ์
เรียน ผูปกครองทราบ
้
การอานเป็
นสวนหนึ
ง่ ทีจ่ ะชวยส
มีความคิดสรางสรรค
ดเป็น
์ โดยมีหองสมุ
่
่
่ งเสริ
่ มใหนั้ กเรียนมีความรู้ ความคิดทีก่ วางไกล
้
้
้
แหลงเรี
ได
อ่ ใหการบริ
การของหองสมุ
ดดำเนิน
่ ยนรูที้ ส่ ำคัญสำหรับใหนั้ กเรียนใชศึ้ กษาคนคว
้ าหาความรู
้
้ อย
้ างหลากหลายและเพื
่
้
้
ไปอยางมี
ดประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
่ ประสิทธิภาพคุณครูบรรณารักษ์ขอประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับระเบียบการใชบริ
้ การของหองสมุ
้

1 การใชบร�การยืมหนังส�อของคุณครู ผูปกครอง และนักเร�ยน
คุณครูยมื หนังสือไดไม
ดมุมสงเสริ
้ เกิ
่ น 20 เลมต
่ อสั
่ ปดาห์ เพือ่ ใชประกอบการสอนและนำไปจั
้
่ มการอาน
่ “มุมหนังสือนาอ
่ าน”
่
ในหองเรี
างอย
างคุ
งสือ
้ ยน ใหนั้ กเรียนไดใช
้ เวลาว
้
่
่ มค
้ ากั
่ บการอานหนั
่
นักเรียนยืมหนังสือไดไม
้ เกิ
่ น 3 เลมต
่ อสั
่ ปดาห์
ผูปกครองยื
มหนังสือไดไม
งสืออยางสม่
ำเสมอ
้
้ เกิ
่ น 20 เลมต
่ อสั
่ ปดาห์ เพือ่ ความรวมมื
่ อในการสงเสริ
่ มใหนั้ กเรียนอานหนั
่
่
และพัฒนาสูนิ่ สัยรักการอาน
่
คุณครู ผูปกครอง
และนักเรียน สามารถยืมหนังสือไดครั
้
้ ้งละ 7 วัน โดยนับรวมวันเสาร์ - อาทิตย์
เมื่อครบกำหนดการยืมหนังสือ ให้นำหนังสือส่งคืนยังครูบรรณารักษ์ทันที หากไม่ส่งคืนตามเวลาที่กำหนดไว้ จะต้อง
ชำระคาปรั
่ บวันละ 5 บาทตอ่ 1 เลม่
ในกรณีทห่ี นังสือสูญหาย ใหผู้ ทำสู
าหนั
ู หาย
้ ญหายแจงครู
้ บรรณารักษ์ทนั ที และตองชำระค
้
่ งสือตามราคาปกหนังสือทีส่ ญ
โดยชำระเงินเป็น 2 เทาของราคาหนั
งสือที่หายไป
่
ผูที้ ย่ มื หนังสือจากหองสมุ
ด จะตองดู
อยูเสมอ
เนือ่ งจากหนังสือในหองสมุ
ดถือเป็น
้
้ แลและรักษาหนังสือใหอยู
้ ในสภาพดี
่
่
้
สมบัตสิ วนรวมที
ท่ กุ คนจะตองช
องทำการซ
อมแซมหนั
งสือใหมี้ สภาพพรอมใช
่
้ วยกั
่ นดูแลรักษา หากมีการชำรุดเพียงเล็กนอยจะต
้
้
่
้
้
ภายใตการดู
แลของครูบรรณารักษ์ หรือหากมีการชำรุดที่ไมสามารถซ
อมแซมได
จะต
าหนั
้
่
่
้ องชำระค
้
่ งสือตามราคาปกโดยชำระ
เงินเป็น 2 เทาของราคาหนั
งสือ
่
ค่าปรับ หรือ อื่นๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการของห้องสมุดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ ทางห้องสมุดจะนำไปจัดซื้อหนังสือ
เขาห
ดเพื่อประโยชน์ในการสงเสริ
กั้ บนักเรียนตอไป
้ องสมุ
้
่ มการอานให
่
่

2 ระเบียบการเขาใชบร�การหองสมุด
ผูปกครองสามารถเข
าใช
ดได้ 2 ชวงเวลา
ดังนี้
้
้ บริ
้ การของหองสมุ
้
่
ชวงเช
ั วันศุกรเ์ ทานั
้
่ า้ เวลา 7.30 - 8.30 น. และ ชวงเย็
่ น เวลา 15.30 - 16.30 น. เฉพาะวันจันทรก์ บ
่ น
โรงเรียนไม่สามารถให้บริการการเข้าใช้ห้องสมุดสำหรับผู้ปกครองในระหว่างวันได้ เนื่องด้วยครูผู้สอนต้องใช้ห้องสมุด
เป็นแหลงเรี
ดการเรียนการสอน การคนคว
เพิ
่ ยนรูในการจั
้
้ าหาความรู
้
้ ่มเติมสำหรับนักเรียน
คุณครูและนักเรียนสามารถเขาใช
ดได้ ตัง้ แตเวลา
7.30 - 16.30 น.ในระหวางที
้ บริ
้ การของหองสมุ
้
่
่ ม่ กี ารเรียนการสอนไม่
อนุญาตใหนั้ กเรียนยืมหนังสือ ทั้งนี้เพื่อใหนั้ กเรียนมีเวลาเรียนอยางเต็
จกรรมรวมกั
ู้
่ มที่สำหรับการเรียนรูและการทำกิ
้
่ บครูผสอน

3 ระเบียบการยืม-คืนหนังส�อ
คุณครู ผูปกครอง
และนักเรียนทีป่ ระสงค์จะยืมหรือคืนหนังสือ จะตองนำบั
ตรประจำตัวนักเรียน บัตรรับนักเรียนสำหรับ
้
้
ผูปกครองและบั
ตรประจำตัวครูมาดวยทุ
้ ริการ ทั้งนี้เพื่อให้
้
้ กครั้ง หากไม่มีบัตรคุณครูบรรณารักษ์จำเป็นตอ้ งงดการใหบ
การปฏิบัติหนาที
้ ่ของครูบรรณารักษ์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สามารถใหบริ
้ การไดอย
้ างมี
่ คุณภาพ
สวนนั
นผูดู้ แลการยืมหนังสือ คุณครูบรรณารักษ์หวังเป็น
่ กเรียนระดับอนุบาลศึกษาคุณครูประจำชัน้ หรือผูปกครองจะเป็
้
อย่างยิ่งในความร่วมมือของคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างตนโดยเคร
้
่งครัดเพื่อให้
การบริการของหองสมุ
ดดำเนินไปอยางมี
้
่ ประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกแกผู่ ใช
้ บริ
้ การทุกทาน
่

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

หมายเหตุ : ผู้ปกครอง นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถน
ุ ายน 2562 เป็นต้นไป

ตัดส่วนนีส้ ง่ คืนครูประจำชัน้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 13/2562

ขาพเจ
าผู
ด.ช./ ด.ญ..........................................................................................................................ชั้น.............
้
้ ปกครองของ
้
ได้รับสารจากครูบรรณารักษห์ องสมุ
ดเรียบรอยแล
ว้ มีขอเสนอแนะดั
งนี้
้
้
้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.13/2019
June 4, 2019

Subject: Letter from the Lertlah School Librarian
Dear Parents and Students,
The Lertlah School library is open to all students, parents, and teachers as a learning and research center. May
we please ask for your cooperation in reading and following these important library rules:

1

Terms of Borrowing
Teachers and staff members of the school may borrow up to twenty (20) books from the library for the

purpose of making a “Reading Corner” display in their classrooms.
Students may borrow up to three (3) books per week.
Parents may borrow up to twenty (20) books per week.
All library materials borrowed must be returned within a seven (7) day period – failure to do so will result
in a fine of five (5) Baht per book per day exceeding the loan period.
Where an item is lost or stolen, returned damaged, or not returned after a reasonable period of time, the
borrower will be charged for the item as follows:
- Lost or stolen materials – charged at double price shown on the cover of the book or must be replaced
with book(s)/materials of comparable value.
- Returned damaged – charged at double price shown on the cover of the book if beyond repair.
Library fines are used towards purchasing new materials for the library.

2

Admission to the Library
The library is open for the purpose of study and research to current members of the school and other

groups and individuals according to the library's admissions policy.
The library is open to parents from 7:30 – 8:30 am and 3:30 – 4:30 pm. Only Mondays and Fridays.
And to students and teachers from 7:30 am – 4:30 pm daily.
Students may only borrow books during library classes as they must follow their timetables at all other
times.

3

Please bring your ID card (for students and teachers), pick up card (for parents)
every time you wish to borrow/return materials.
All Primary 1 to 6 and Middle School 1 to 3 students have received their Library Cards; please ensure that

they are kept for borrowing and returning library materials. Kindergarten students may borrow library books with
their teachers and/or parents.

Lertlah School would like to thank you for your kind cooperation and we hope that you will enjoy our
library services.

With Best Regards,
Lertlah School

Remark : Parents and students can borrow books from the library from Monday, June 10, 2019 onwards.

Reply Form
Special Newsletter No.13/2019
I, Parent of _______________________________________________________________ Class ____________
Have received the “Letter from the Lertlah School Librarian” letter.
Comments:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

