สารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 77/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง การสั่งภาพและของที่ระลึกกับบริษัท Sunshine Kids
เรียน ผู้ปกครองทุกท่ าน
สิ่งที่แนบมาด้ วย ซองบรรจุตัวอย่ างภาพถ่ ายของนักเรียน
ตามที่บริ ษัท Sunshine Kids ได้ ดาเนินการถ่ายภาพให้ แก่นกั เรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
เพื่อนาภาพดังกล่าวไปใช้ ในงานต่างๆ ของโรงเรี ยน รวมทังจั
้ ดทาของที่ระลึกอย่างหลากหลาย อาทิ ปฏิทิน นาฬิกา แผ่นรองเมาส์ แก้ วน ้า
กรอบรู ป พวงกุญแจ แฟ้ มสะสมงาน ฯลฯ ตามความต้ องการของผู้ปกครอง โดยบริ ษัท Sunshine Kids จะนาตัวอย่ างสินค้ ามาจัด
แสดง พร้ อมทัง้ ให้ บริการรับสั่งจองสินค้ าระหว่ างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ตัง้ แต่ เวลา 07.30 น. – 11.00 น. ณ บริ เวณห้ องโถง
หน้ าห้ องธุรการ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ มาให้ คาแนะนาแก่ผ้ ปู กครองที่มีความประสงค์สงั่ จองสินค้ าดังกล่าว จึงขอเรี ยนเชิญ
ผู้ปกครองที่สนใจติดต่อสัง่ จองรู ปภาพและของที่ระลึกได้ ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้หากผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถ
มาดาเนินการด้ วยตนเอง สามารถสัง่ จองตามขันตอนดั
้
งนี ้ค่ะ
1. นักเรี ยน 1 คน จะได้ รับซองใบสัง่ ซื ้อที่มีตวั อย่างภาพของนักเรี ยน และภาพตัวอย่างสินค้ าไว้ คนละ 1 ชุด
2. ผู้ปกครองกรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ให้ ชดั เจน โดยเขียนชื่อและชันของนั
้
กเรี ยนกากับไปด้ วย
3. เลือกแบบสินค้ าต่างๆ ที่ต้องการสัง่ และระบุรหัสสินค้ า เช่น ผู้ปกครองต้ องการสัง่ พวงกุญแจให้ ใส่รหัส DO6 (พวงกุญแจ)
แล้ วเลือกหมายเลขภาพที่ต้องการนาไปทาพวงกุญแจ เช่น เลือกภาพหมายเลข 02 จากนั ้นระบุราคาต่อชุด จานวนชุด
ของสินค้ าที่ต้องการและรวมเงิน แล้ วระบุบนหน้ าซองใบสัง่ ซื ้อ
4. ใส่เงินให้ พอดีกบ
ั ยอดรวมที่สงั่ ลงในซองใบสัง่ ซื ้อ
5. ฉีกส่วนบนของซองใบสัง่ รู ป เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานแล้ วผนึกให้ มิดชิด ก่อนนาซองมาส่งกับเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทได้ ที่
บริ เวณห้ องโถงหน้ าห้ องธุรการ
6. กรณี ที่ ผ้ ูป กครองไม่ส ามารถมาส่ง ซองได้ ด้ ว ยตนเองสามารถฝากมากับนัก เรี ยนโดยปิ ดผนึก ซองให้ มิ ด ชิ ด และก าชับ
ให้ นกั เรี ยนดูแลเป็ นพิเศษ เพื่อนามาส่งให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัท
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดที่วางไว้ ขอความร่ วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดส่ งซองพร้ อมใบสัง่ ซื ้อภายในวันศุกร์ ที่
22 ธันวาคม 2560 หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่จะไม่สามารถให้ บริ การหรื ออานวยความสะดวกให้ แก่ท่านได้ อีกทังการรั
้
บสินค้ า
อาจจะมีความล่าช้ ากว่ากาหนดการที่วางไว้
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 77/2560
เรื่อง การสั่งภาพและของที่ระลึกกับบริษัท Sunshine Kids
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันจันทร์ ท่ ี 18 ธันวาคม 2560)
ข้ าพเจ้ า......................................................................................... ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ...................................................................................
ชื่อเล่น ...................... ชัน้ ....................... ได้ รับและรับทราบข่าวสารจากสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 77/2560 เรื่ องการสัง่ ภาพและของที่ระลึก
กับบริ ษัท Sunshine Kids แล้ ว และมีข้อเสนอแนะดังนี ้ .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง........................................................

Newsletter Special Edition 77/2017 December 15th, 2017
School Photos
Attachment: Photograph and Souvenir Catalog
Dear Parents/Guardians,
Earlier this year Lertlah School Kanchanapisek Road organized the annual school photos by Sunshine Kids. The
photos have been processed and they are now ready for order. There are a variety of souvenirs available such as
calendars, clocks, mouse pads, mugs, picture frames, keychains, folders, etc. Sunshine Kids will set up their ordering
kiosk in the main office area from the 18th - 22nd of January, 2017 from 07:30 am to 11:00 am. If you wish to make a purchase but
are not able to come in person, please follow the steps below.
1. Each student will receive a set of sample student pictures and a souvenir catalog enclosed in an envelope, which is
also the order form.
2. On the envelope (order form), fill in your name, address and contact number as well as the student’s name and class.
3. Fill in the code of the item you wish to order. For instance, fill in the code D06 for a key chain and picture number 02 that
you would like it to be used with the keychain, indicate the amount of the particular item and sum up the total cost.
4. Enclose the exact amount of money for the payment into the envelope. Newsletter Special Edition 77/2017
December 15th, 2017.
5. Tear and keep the reference slip before sealing the envelope, and return it to the Sunshine Kids representatives
at the school lobby.
6. Parents may return the envelope by giving it to your child to give it to a teacher at the school.
We would like to thank all parents/guardians for returning the order form before the 22nd of December, 2017.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Special Newsletter Edition 77/2017
The Ordering of Photographs and Souvenirs from Sunshine Kids
(Please return this reply form by December 18th, 2017.)
I, …………………….………..…………..……...……, parent/guardian of ……………..……………………..……………….………,
Nickname……………. Class………………….… have read this newsletter.
Comments:..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Parent / Guardian Signature ………………………………………………

