สารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 94/2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการดับเครื่ องยนต์
เรี ยน ผู้ปกครอง
โรงเรี ย นเลิ ศ หล้ า ถนนกาญจนาภิ เ ษก ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ ป กครองทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ วมมื อ ในการ
ดับเครื่ องยนต์ ทุกครั ง้ เมื่อนารถเข้ าจอดในพืน้ ที่ของโรงเรี ยน เพื่อร่ วมมือกันรณรงค์ให้ มลพิษทางอากาศที่อาจส่งผล
กระทบต่อบุตรหลานในโรงเรี ยนให้ ลดน้ อยลง ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการรับรู้ ตระหนัก และใส่ใจต่อการรักษาสภาพแวดล้ อม
ของผู้ปกครอง โดยคานึงถึงนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
อย่ างไรก็ ตามยั งมี ผ้ ู ปกครองจ านวนหนึ่ งที่ ยั งคงติ ดเครื่ องยนต์ ขณะจอดรถ บางท่ านไม่ อยู่ ในรถแต่ ติ ด
เครื่ องยนต์ ทงิ ้ ไว้ ซึ่งนอกจากจะก่ อให้ เกิดปั ญหามลภาวะทางอากาศเป็ นพิษแล้ ว ยังเป็ นการสิน้ เปลืองพลังงาน
เชื ้อเพลิง และอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อตัวท่านเองได้ อีกด้ วย ฯลฯ
ทัง้ นี โ้ รงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิ เษก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ ให้ ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนด้ วยการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี รวมทังเห็
้ นคุณค่า และให้ ความสาคัญต่อทรัพยากรของโลกให้ คงอยู่ เพื่อลูกหลาน และคนรุ่ น
หลังของเราต่อไป

ด้ วยรั กและผูกพัน
โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรั บสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 94/2560
เรื่ อง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการดับเครื่ องยนต์
(กรุ ณาส่ งใบตอบรั บภายในวันศุกร์ ท่ ี 16 กุมภาพันธ์ 2561)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ.) ...............................................................
ชื่อเล่น ............................................ ชัน้ .............................. ได้ รับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 94/2560 เรื่ อง ขอขอบคุณผู้ปกครอง
ที่ร่วมมือในการดับเครื่ องยนต์ แล้ ว และมีข้อเสนอแนะดังนี ้ ............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง.........................................................

Newsletter Special Edition 94/2017 February 13th, 2018
The School’s Appreciation for Parent/Guardian’s Cooperation
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road would like to thank you for your cooperation in switching off the
engine when parking your vehicle. Your cooperation in this matter helps to reduce the air pollution within the
campus and also reflects the fact that most parents/guardians care for the environment and are ready to
eliminate any negative effects on our students.
Meanwhile, there are still some parents/guardians who leave the engine on after parking. A few even
leave their vehicle in the parking lot with the engine still on. This action pollutes the air and is consumes
excess fuel. It may also threaten the well-being of everyone in the campus.
The school appreciates your continued cooperation and support in being a good role model for the
students, as well as conserving natural resources for the future of our children.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 94/2017
The School’s Appreciation for Parent/Guardian’s Cooperation
(Please return this reply form by February 16th, 2018.)
I, ……………………………………………….….…, parent/guardian of …………..……………………….………..………..,
Nickname…………………………. Class……………….… have read this newsletter Special Edition 94/2017.
Comments: ……………………………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

