จดหมายพิเศษฉบับที่ 9/2563
4 สิงหาคม 2563
เรื่อง แจ้งกำหนดการถ่ายภาพนักเรียน
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้าได้นัดหมายให้บริษัท Sunshine Kids เข้ามาดำเนินการถ่ายภาพเดี่ยวให้แก่นักเรียน เพื่อใช้ประกอบ
การจัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และหนังสือทำเนียบรุ่น สำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ระหวา่ งวันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยทางบริษัทจะทำการถายภาพ
และอัดขยายภาพถายขนาด
1 นิ้วและ 2 นิ้ว
่
่
(ขนาดละ 12 ภาพ) ใหแก
้ ่นักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะเก็บรูปภาพส่วนหนึ่ง เพื่อการจัดทำเอกสาร (จำนวนตามความจำเป็นของ
นักเรียนแตละคน)
สวนรู
น่ ๆ ตอไปค
ะ่ อนึง่ เพือ่ ใหภาพถ
าย
่
่ ปภาพทีเ่ หลือ โรงเรียนจะมอบคืนใหแก
้ นั่ กเรียน เพือ่ ใชงานในโอกาสอื
้
่
้
่
มีความเรียบร้อย สวยงาม ขอความกรุณาผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนในวันนัดหมาย โดยตารางวันนัดหมายถายภาพของแต
ละชั
Checker ผาน
่
่ น้ เรียน โรงเรียนจะแจงให
้ ท้ านทราบโดยระบบ
่
่
แอปพลิเคชัน LINE ตอไปค
ะ่
่
ในการนีโ้ รงเรียนขอความกรุณาผูปกครอง
ชำระคาภาพถ
ายเป็
้
่
่ นเงิน 200 บาทถวน
้ ณ หองธุ
้ รการ หรือใหนั้ กเรียนนำเงิน
มามอบใหกั้ บคุณครูประจำชัน้ ภายในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หากทานไม
ประสงค์
ทจ่ี ะใหนั้ กเรียนถายภาพตามรายละเอี
ยด
่
่
่
ข้างต้น ขอความกรุณาให้นักเรียนนำภาพถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อการจัดทำเอกสาร ฯลฯ (ท่าน
สามารถสอบถามขนาดและปริมาณภาพที่จำเป็นต้องใช้ รวมทั้งส่งมอบภาพถ่าย ได้ ณ ห้องธุรการ ภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2563) เพื่อใหการจั
ดทำเอกสาร ฯลฯ สามารถเป็นไปตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมคะ่
้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมา
โดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 9/2563
ขาพเจ
ด.ญ./ด.ช ..................................................................... ชั้น ....................
้ า้ ........................................................... ผูปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “แจง้ กำหนดการถา่ ยภาพนักเรียน” แลว้ และมีความประสงค์ ดังนี้
ใหนั้ กเรียนถายภาพ
และยินดีชำระคาภาพถ
ายเป็
่
่
่ นเงิน 200 บาท ตามกำหนดของโรงเรียน
ไมให
บทางโรงเรียน แตจะนำภาพถ
ายที
ยบของนักเรียนมามอบใหภายในวั
นที่ 31
่ นั้ กเรียนถายภาพกั
่
่
่ ถ่ กู ตองตามระเบี
้
้
สิงหาคม 2563
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง

Special Newsletter No.9/2020
August 4, 2020
Subject: Picture Day
Dear Parents,
Lertlah School students will have their official photographs taken between Thursday, August 13 – Friday,
August 21, 2020 by the Sunshine Kids Company. The total of 24 photos (12 one-inch photos and 12
two-inch photos) will be made. These photos will be used in school’s official documents and for the
Student’s Year Book. The school will collect necessary photos for the documents, etc 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 will be publish through Checker via LINE application. The
cost for the pictures is 200 baht per student. Please pay at the main office or you may have students bring
the payment to their homeroom teacher by August 11, 2020. If you do not wish to have your student take
pictures with the school, please have student bring the required amount of 1- inch and 2 - inch photos
respectively to their homeroom teacher by August 31, 2020.
Thank you for your attention and cooperation.

With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.9/2020
I, parent of ________________________________________________________________ Class _____________
Have received the letter entitled “Picture Day” and would like to:
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 August 31, 2020.
Comments: _________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

