สารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 90/2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง
เรียน

ขอข้ อมูลนักเรียนเพื่อจัดทาใบอนุบัตร
ผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ที่ 3

โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัดกิจกรรมรั บใบอนุ บัตร สาหรั บนั กเรี ยนระดับอนุ บาลศึกษาปี ที่ 3
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจาปี การศึกษา 2560 ขึ ้น โดยโรงเรี ยนจะดาเนินการจัดพิมพ์
ใบอนุบตั รตามรายชื่อนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา เพื่อมอบให้ กบั นักเรี ยนทุกคน
ดังนันจึ
้ งเรี ยนมาเพื่อขอรายละเอียดข้ อมูลนักเรี ยนระดับอนุบาลศึกษาปี ที่ 3 ทุกคน อาทิ ชื่อ - นามสกุล ทังภาษาไทย
้
และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อนามาจัดพิมพ์ลงในใบอนุบตั รให้ มีความถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั โดยขอความร่ วมมือท่ านผู้ปกครองโปรดเขียนข้ อมูล
ดังกล่ าวด้ วยตัวบรรจงลงในใบตอบรั บ พร้ อมส่ งกลับคืนมายังครู ประจาชัน้ ภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับ
รายละเอียด รวมถึงกาหนดการ และอื่นๆ ของกิจกรรมรับใบอนุบตั ร จะเรี ยนให้ ผ้ ปู กครองรับทราบในสารสัมพันธ์ ฉบับต่อไป และขอขอบคุณ
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือด้ วยดีมาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 90/2560
เรื่อง ขอข้ อมูลนักเรียนเพื่อจัดทาใบอนุบัตร
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 8 กุมภาพันธ์ 2561)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/น.ส. ……………………………………………….. ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ………………………............................
ชื่อเล่น ........................ ชัน้ …………… ได้ รับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 90/2560 เรื่ อง ขอข้ อมูลนักเรี ยนเพื่อจัดทาใบอนุบตั รแล้ ว และ
ยินดีให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องของนักเรี ยนดังนี ้
o ชื่อ )ภาษาไทย( ………………………………………………………………………………………………………………………..
o นามสกุล )ภาษาไทย( …………………………………………………………………………………………………………............
o NAME )ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่(

o SURNAME )ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่(

ลงชื่อผู้ปกครอง...............................................................

Newsletter Special Edition 90/2017 February 5th, 2017
Students’ Names for Graduation Certificates
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road will hold a graduation ceremony for the Kindergarten 3 students on
February 27th, 2018. Each student will receive a certificate for completing their studies at Lertlah School Kanchanapisek Road.
Therefore, we would like to ask for your cooperation in filling in this reply form below with your child’s full name
in both Thai and English. For English, please write in block capital letters. We ask that you return the form by February
8th, 2018. Parents will be notified of further information about the schedule and activities for graduation in the next
newsletter.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 90/2017
Students’ Names for Graduation Certificates
(Please return this reply form by February 8th, 2017.)
I, …………………….………..…….…………..…, parent/guardian of ……………..……………………..…………………………,
Nickname……………..………. Class………………….… have read this newsletter.
o Thai First Name ………………………………………………………………………………..………………………………...
o Thai Surname …………………………………………………………………………..………………………………………
o English First Name
o English Surname

Parent/GuardianSignature………………………………………………

