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จดหมายพิเศษฉบับที่ 34/2562
11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจง้ กำหนดการถา่ ยภาพนักเรียน
เรียน ผู้ปกครอง ด.ญ./ ด.ช........................................................................................ชั้น................
โรงเรียนเลิศหลาได
นการถายภาพเดี
ย่ วใหแก
้ นั้ ดหมายใหบริ
้ ษทั Sunshine Kids เขามาดำเนิ
้
่
้ นั่ กเรียน เพือ่ ใชประกอบ
้
การจัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และหนังสือทำเนียบรุน่ สำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
ระหวางวั
และอัดขยายภาพถายขนาด
1 นิว้ และ 2 นิว้
่ นที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ทีจ่ ะถึงนี้ โดยทางบริษทั จะทำการถายภาพ
่
่
(ขนาดละ 12 ภาพ) ใหแก
่ง เพื่อการจัดทำเอกสาร (จำนวนตามความจำเป็นของ
้ นั่ กเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะเก็บรูปภาพสวนหนึ
่
นักเรียนแตละคน)
สวนรู
น่ ๆ ตอไปค
ะ่ อนึง่ เพือ่ ใหภาพถ
าย
่
่ ปภาพทีเ่ หลือ โรงเรียนจะมอบคืนใหแก
้ นั่ กเรียน เพือ่ ใชงานในโอกาสอื
้
่
้
่
มีความเรียบร้อย สวยงามขอความกรุณาผู้ปกครองดูแลใหนั้ กเรียนแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนในวันนัดหมาย โดยตารางวันนัดหมายถายภาพของแต
ละชั
บจดหมายฉบับพิเศษฉบับนีด้ วยแล
วค
่
่ น้ เรียนไดแนบมากั
้
้
้ ะ่
ในการนี้โรงเรียนขอความกรุณาผูปกครอง
ชำระคาภาพถ
ายเป็
นเงิน 200 บาทถวน
้
่
่
้ ณ หองธุ
้ รการ หรือใหนั้ กเรียนนำ
เงินมามอบใหกั้ บคุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้นักเรียนถ่ายภาพตาม
รายละเอียดขางต
ยบของโรงเรียนทีต่ องใช
ดทำเอกสาร ฯลฯ
้ น้ ขอความกรุณาใหนั้ กเรียนนำภาพถายที
่ ถ่ กู ตองตามระเบี
้
้ ในการจั
้
(ท่านสามารถสอบถามขนาดและปริมาณภาพที่ใช้จัดทำเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งส่งมอบภาพถ่ายได้ ณ ห้องธุรการภายใน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ) เพื่อใหการจั
ดทำเอกสาร ฯลฯ สามารถเป็นไปตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมคะ่
้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมา
โดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 34/2562
ขาพเจ
าผู
(ด.ช. /ด.ญ.) ..................................................................................................... ชั้น ...........................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมาย แจง้ กำหนดการถา่ ยภาพนักเรียน แลวและมี
ความประสงคด์ ังนี้
้
ใหนั้ กเรียนถายภาพ
และยินดีชาระเงินคาถ
200 บาท ตามกำหนดของโรงเรียน
่
่ ายภาพจำนวน
่
ไมให
บทางโรงเรียน แตจะนำภาพถ
ายที
ยบของนักเรียนมามอบใหภายใน
่ นั้ กเรียนถายภาพกั
่
่
่ ่ถูกตองตามระเบี
้
้
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 34/2019
July 11, 2019

Subject: Picture Day
Dear Parents of _______________________________________ Class ____________

Lertlah School students will have their official photographs taken on between Monday, July 22th – Friday 26th ,
July 2019. by the Sunshine Kids Company. The total of 24 photos (12 one-inch photos and 12 two-inch photo) will
be made. These photos will be used in school’s documents and for the Student Year Book. The school will collect
necessary photos for the document and the remaining photos will be returned to students for future use.
Please ensure that your child is properly dressed in their correct school uniform according to school’s rules on
picture day. The schedule for each class is as attached in this letter. The cost for the pictures is 200 baht per
student. Please pay at the main office or you may have students being the payment it to their homeroom teacher
by July 19, 2019. If you do not wish them to have students take picture with the school, please have students bring
the required amount of 1-inch and 2- inch photos their homeroom teachers by July 31, 2019.
Thank you for your attention and cooperation.

With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Special Newsletter No.34/2562)

I, Parent of __________________________________________________________ Class ____________
have received the newsletter entitled “Picture Day” and
I would like my child to have his/her photographs taken at school, and will pay 200 baht
at the main office.

With the homeroom teacher

I do not wish for my child to have his/her photographs taken at school, and I will have him/her bring
the correct photo to the homeroom teacher by July 31 , 2019
Signed ________________________________ Parent

