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จดหมายพิเศษฉบับที่ 87/2562
27 มกราคม 2563
เรื่อง ขออนุญาตใหนั
้ กเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับฝ่ายบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ กำหนดให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (โดยไม่เสียคาใช
่ ้จ่าย) ให้แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง อายุ 1 - 6 ปี และ 7 - 12 ปี (นักเรียนระดับ
อนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1) ในวันศุกรท
์ ี่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของ
การติดเชื้อโรคหัด และหัดเยอรมันตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชนิดของวัคซีนที่ใช้คือวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม
- หัดเยอรมัน (MMR) (อางถึ
้ งจดหมายสำนักอนามัยที่ กท 07086693)
ขอความรวมมื
ทท่ี า่ นอนุญาตใหนั้ กเรียนรับการฉีดวัคซีนดังกลาว
่ อทานผู
่ ปกครองในกรณี
้
่ ใหนั้ กเรียนนำคูมื่ อการฉีดวัคซีน
ประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาสงให
ตกิ ารรับวัคซีนภายในวันที่ 31 มกราคม
่ คุ้ ณครูประจำชัน้ เพือ่ ใหเจ
้ าหน
้ าที
้ ไ่ ดตรวจสอบประวั
้
2563 (ในกรณีที่ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคซีนดังกล่าวแต่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ในวันนัดหมาย
ขอความกรุณานำนักเรียนไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยไม่
เสียคาใช
่ จ้ าย)
่
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณผูปกครองสำหรั
บความรวมมื
้
่ อมา ณ โอกาสนี้
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 87/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. .................................................................................................... ชั้น .................................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “ขออนุญาตใหนั
ว้ มีความประสงคด์ ังนี้
้ กเรียนรับการฉีดวัคซีนฯ” เรียบรอยแล
้
อนุญาตให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนเลิศหล้า พร้อมนำสมุดวัคซีนประจำตัวนักเรียนมอบให้คุณครูประจำชั้น
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
ไมอนุ
่ ญาตนักเรียนใหฉี้ ดวัคซีน เนื่องจาก ................................................................................................................

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
้
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Special Newsletter No.87/2019
January 24, 2020
Subject: MMR Vaccination
Dear Parents,
Please be advised that the staff of Narkwatchara – Uthit Public Health Center No.48, Nongkhaem, Bangkok
will be at Lertlah School on Friday, Febuary 14, 2020 to administer the MMR (Measles – Mumps – Rubella
vaccine) Vaccination to all K 2 - 3 and P1 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 receive the dosage. Should you wish for your student to receive the vaccine, we would like to ask
you to send back his / her vaccination record (or a copy) and give it to the homeroom teacher before
Friday, January 31, 2020 So the health staff may be aware of your student’s status. Should student be
absent on the date specified, please take them to a public health center to receive the vaccination (also
free of charge). Thank you for your cooperation and continuous support.
With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.87/2019
I, Parent of _______________________________________________________ Class _____________
have received the letter “MMR Vaccination” and :
Would like my child to be vaccinated. I will give the vaccination record to my child’s home room
teacher by Friday, January 31, 2020.
I do not wish for my child to be vaccinated because ______________________________________
Comments: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

