3 กรกฏาคม 2562

จดหมายพิเศษฉบับที่ 27/2562
เรื่ อง เชิญประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรี ยนและสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
เรี ยน ผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเลิศหล้ าขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรี ยนและสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน หรื อระบบ checker โปรแกรมประยุกต์พิเศษ ( special application program )
ซึ่ง เป็ นระบบใหม่ที่ โรงเรี ย นนํ า มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานกิ จ การนัก เรี ย น อาทิ การตรวจสอบเวลามาเรี ย น
งานปกครองนักเรี ยน งานสุขอนามัยนักเรี ยน และงานสัมพันธ์ชมุ ชนเกี่ยวกับการส่งข่าวสารต่างๆ จากโรงเรี ยนผ่าน LINE
อัต โนมัติ (LINE bot) ถึ ง ผู้ป กครองมี ป ระสิท ธิ ภาพมากยิ่ งขึน้ ในการนี โ้ รงเรี ย นขอความร่ ว มมื อ ท่า นผู้ป กครอง
นําโทรศัพท์มือถือ smart phone และบัตรประจําตัวผู้ปกครอง ( บัตรรับนักเรี ยน ) มาเข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับ QR code
สําหรับการเข้ าถึงข้ อมูลรายบุคคลของนักเรี ยน กําหนดการประชุมดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้ค่ะ
กําหนดการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชัน้
วัน/เดือน/ปี
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
ระดับเตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 3 ( English Program )
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 ระดับชันประถมศึ
้
กาปี ที่ 1 – 6 (English Program)
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ระดับชัน้ K.1-M.3 (International Program)
หมายเหตุ ผู้ปกครองลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 8.30 – 9.00 น.ในวันนัดหมายประชุม

เวลา
9.00-11.00 น.
9.00-11.00 น.
9.00-11.00 น.

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านสําหรับความร่ วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรี ยนอย่างดีมาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรี ยนเลิศหล้ า
__________________________________________________________________________________

ใบตอบรับ
( จดหมายวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562)
ข้าพเจ้าผูป้ กครองด.ช./ด.ญ.......................................................................................................ชั้น.....................................
ได้รับจดหมายเชิญประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องระบบดูแลนักเรี ยนและสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนแล้ว
มีความประสงค์ดงั นี้
เข้าร่ วมกิจกรรมในวันที่...........................................................จํานวน......................................คน
ไม่สามารถมาร่ วมกิจกรรมได้เนื่องด้วย
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................................................

Checker Meeting
Dear Parents/Guardians,
Lertlah school would like to invite you to an operational meeting regarding a new system
implemented at school. Checker is a special application program which assists us in managing students
information, including attendance record, information concerning student’s discipline, student’s health
information; and also allowing the public relations department to communicate school news and necessary
information to you via automatic LINE bot. The system will help ensure that the correspondence between
home and school will be accurate and efficient. For this meeting, we kindly ask that parents bring your smart
phone and the parent’s ID (student’s pick-up card) with you in order to receive a personal QR code for
access to your child’s information. The scheduled dates and time for your meeting is as follows:
Checker Meeting Schedule
Parents of
Time
Meeting Day
Wednesday July 10 , 2019
Students in Nursery – K.3 ( English Program)
9.00-11.00 น.
Thursday July 11, 2019
Students in P.1-P.6 (English Program)
9.00-11.00 น.
Friday July 12 , 2019
Students in K.1-M.3 (International Program)
9.00-11.00 น.
Remarks : Registration between 8.30 – 9.00 AM on meeting day.
We kindly ask that you attend this mandatory meeting. however, should you be occupied and cannot
make it on the time and date specified, please contact the school’s office to see if you may attend another
session; or get your QR code and all the necessary information at a later time. Thank you for your continuous
cooperation and support.
With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
I , parent of ……………………………………………………………………………..Class………………………
Have received special letter titled “Checker Meeting ” and agree to the following :
Will attend the meeting on………………………………………..with…………………………………….
Will not attend the meeting because……………………………………………………………………………
But will contact the school’s office to inquire and attain necessary information
...................................................................................................................................................................................................
Parent/Guardian Signature ……………………………………………………………………………

