โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”
โรงเร�ยนเลิศหลา้ 45 เพชรเกษม 77
แขวงหนองคา้ งพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

Lertlah School
Phetkasem

จดหมายพิเศษฉบับที่ 43/2562
14 สิงหาคม 2562
เรื่อง รับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก
เรียน ผูปกครองนั
กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,P.1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, P.6
้
โรงเรียนเลิศหลาร
้ วมกั
่ บเจาหน
้ าที
้ ฝ่ า่ ยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทศิ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1, P.1 และชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6, P.6 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2562
โดยวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันโรคติดตอร
้ง 3 ชนิด ซึ่งโรคคอตีบ และไอกรน
่ ายแรงทั
้
สามารถติดต่อผ่านทางน้ำลาย เสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วย และผ่านระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่
เชือ้ บาดทะยักนัน้ มีอยูทั่ ว่ ไปในสิง่ แวดลอม
ุ้ นโรคเพือ่ ป้องกันตนเองใหปลอดภั
ยจาก
้ นักเรียนจึงควรมีภมู คิ มกั
้
โรคดังกลาวค
่ ะ่
จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในกรณีที่ท่านอนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ
ไอกรน และบาดทะยัก ใหนั้ กเรียนนำสมุดคูมื่ อการฉีดวัคซีนประจำตัวนักเรียน หรือถายสำเนาสมุ
ดวัคซีนสง่
่
ใหคุ้ ณครูประจำชัน้ เพือ่ ใหเจ
ตกิ ารรับวัคซีนดังกลาวภายในวั
นจันทรท์ ่ี 19 สิงหาคม 2562
้ าหน
้ าที
้ ไ่ ดตรวจสอบประวั
้
่
(ในกรณีทผ่ี ปกครองอนุ
ญาตใหนั้ กเรียนฉีดวัคซีนดังกลาวแต
นั่ กเรียนไมสามารถมาโรงเรี
ยนไดในวั
ู้
่
่
้ นนัดหมาย
ขอความกรุณานำนักเรียนไปรับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยไมเสี
่ ยคาใช
่ จ้ าย)
่
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณผู้ปกครองสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 43/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ญ. / ด.ช. .................................................................................................................................ชั้น.................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมาย “รับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก” เรียบรอยแล
ว้ และมีความประสงคด์ ังนี้
้
อนุญาตใหนั้ กเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2562 จะนำสมุดคูมื่ อการฉีดวัคซีน
ประจำตัวนักเรียนมอบใหคุ้ ณครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ไมอนุ
่ ญาตนักเรียนใหฉี้ ดวัคซีน เนื่องจาก...............................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
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Special Newsletter No.43/2019
August 14, 2019
Subject: DTP Vaccination
Dear Parent(s) of P.1 & P.6 (English Program & International Program) students
Please be advised that the staff of Narkwatchara - Uthit Public Health Center No.48,
Nongkhaem , Bangkok will be at Lertlah School on August 22, 2019 to administer the DTP
(Diphtheria, Tetanus and Pertussis) Vaccination to all P.1 & P.6 students free of charge.
Lertlah School would like to ask for your cooperation to allow your child to have the vaccination.
if he/she has not received the first booster dosage. We would like to ask you to send back with
your child his/her vaccination record or a copy and give it to your child’s homeroom teacher
before August 19, 2019. Thank you for your cooperation and support.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.43/2019
I, ________________________________Parent of ______________________________ Class _______
have received the letter regarding “DTP Vaccinations” and:
I would like my child to be vaccinated. I will give the vaccination record to my child’s homeroom teacher on
Monday, August 19, 2019.
I do not want my child to be vaccinated. I have comments as follows: ____________________________
Signed ______________________ Parent

