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จดหมายพิเศษฉบับที่ 63 / 2560
14 กันยายน 2560
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตเยี่ยมบานผู
กเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
้ ปกครองและนั
้
ทานผู
ด.ช. / ด.ญ.................................................................................................
่ ปกครอง
้

โครงการเยีย่ มบา้ นผูป้ กครองและนักเรียน เป็นโครงการทีโ่ รงเรียนเลิศหลาจั
้ ดขึน้ อยางต
่ อเนื
่ อ่ ง เพือ่ ใหการจั
้ ดการศึกษา
มีคุณภาพอย่างแท้จริง ในการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายนั้น จะตอ้ งเกิดจากความรว่ มมือของสามฝ่ายดว้ ยกัน ประกอบดว้ ย คุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียน
ในปัจจุบันปัญหาสังคมที่แวดล้อมเด็กๆ นั้นมีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ดังนั้นการที่พ่อแม่
ผูปกครอง
และคุณครู ไดมี้ การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางสม่
้
่ ำเสมอ จะชวย
่
ใหดู้ แล ชวยเหลื
อ และสนับสนุนนักเรียนไดอย
าง
่
้ างเต็
่ มที่ และปัญหาตางๆ
่ จะไดรั้ บการแกไขอย
้ างทั
่ นทวงที
่ ดังนัน้ ความเขาใจระหว
้
่
บ้านและโรงเรียน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็น "คนด ี คนเก่ง และมีความสุข" โดยการดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก ความอบอุ่น ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว
และสังคม
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียนขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียน สามารถ
นำข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยทางโรงเรียนขออนุญาตให้
คุณครูไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความรวมมื
กทานด
่ อของผูปกครองทุ
้
่ วยดี
้ มาโดยตลอด
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 14 กันยายน 2560)

ขาพเจ
ปกครอง
ด.ญ/ด.ช.......................................................................ชั้น..........
้ า.............................................................ผู
้
้
ได้รับจดหมายขออนุญาตเยี่ยมบานผู
กเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 แลวมี
้ ปกครองและนั
้
้ ความประสงค์ดังนี้
อนุญาตใหคุ้ ณครูมาเยี่ยมบานนั
้ กเรียนระหวางวั
่ นศุกร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)
โทรศัพทห์ มายเลข..............................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหคุ้ ณครูมาเยี่ยมบานเนื
้ ่องจาก....................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 63 / 2017
September 14, 2017
Subject: Asking for permission for “House Visit”
Dear Parent(s) of_______________________________________________
Lertlah School has an activity called, “Parents and students’ house visit.” The purpose of this activity
is to build a good relationship between home and school. We think highly of our students’ academic development.
To be successful we require cooperation from teachers, parents and students.
To date, there are a lot of severe social problems that we can obviously see. We think that cooperation and
effective communication concerning behavior and academic progress between parents and teachers can help
support our students. If any problems arise, we can solve them immediately with proper communication.
The understanding between home and school is one of the most important things to help support and develop our
students to be good, competent, and happy members of society. Being loved and having close attention from
parents helps children stay away from causing problems for themselves, their family or society.
Lertlah School would like to ask for your permission to visit you and your child at home on
Friday, October 6, 2017 and between Monday, October 9 - Tuesday, October 10, 2017. This is for the school
to better know your child so we can better encourage, develop, protect, and support them.
Thank you for your kind attention and consideration.

With best regards,
Lertlah School

(Please return the form below to your child’s homeroom teacher by Friday, September 22, 2017)

Reply Form
(September 14, 2017)

I, _____________________________________Parent of ________________________________________ Class _______
Have received the letter entitled “Asking for permission for house visit" and:
Would like a visit from school on Friday, October 6, 2017 and between Monday, October 9 - Tuesday, October 10, 2017.
Telephone No:__________________________________
Do not wish a visit from school because _______________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

