
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรียนใหม ป.
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรียนใหม ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับพิธีเขารับการศึกษา ป.
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับพิธีเขารับการศึกษา ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา ป.
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา&แบบตอบรับการเขารวม มีการแนะนําลาม ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา&แบบตอบรับการเขารวม ไมมีการแนะนําลาม ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเย่ียมชมการเรียนการสอน ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการประชมุพบปะระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับงานแขงขันกีฬา ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล ป.
แบบยินยอมการเขารวมเดินทางทัศนศึกษาทางไกล ป.
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเรียนรูนอกโรงเรียน ม.ตน
แบบยินยอมการเขารวมการเรียนรูนอกโรงเรียน ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม / แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษา ป.
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม / แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษา ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรูสังคม ป.
แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรียนรูสังคม ป.
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรูสังคม ม.ตน
แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรียนรูสังคม ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการพบปะสนทนารายบุคคล/ แบบตอบรับวันเวลานัดพบ ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเย่ียมบาน/ แบบตอบรับวันเวลานัดพบ ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการซอมอพยพ / แบบตอบรับการเขารวมการซอมอพยพ ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเร่ิมใชระบบกองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ป./ม.ตน
หนังสือยินยอมเขารวมเปนสมาชกิกองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการชําระเงิน ป./ม.ตน
ขั้นตอนการโอนเงินผานบัญชี ป./ม.ตน
แจงเงินคางชําระ ป./ม.ตน
เร่ืองแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป ป./ม.ตน
แจงผลการตรวจสุขภาพประจําป ป./ม.ตน
เร่ืองการเรียนวายน้ํา ป./ม.ตน

จดหมายจากโรงเรียน
สารบัญ



 
ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ครูใหญโรงเรียนประถม__________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________

3. สิ่งทีต่องนํามาดวย อุปกรณสําหรับจดบันทึก

รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)

อ่ืนๆ(__________________________________________________________)

 เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมายังโรงเรียน

การปฐมนิเทศนนักเรยีนใหม

ทางโรงเรียนจักใชโอกาสน้ีอธิบายเร่ืองสําคัญตางๆเชนสิ่งของที่ตองตระเตรียมหรือการ
เตรียมตัวกอนการเขาศึกษาใหแกผูปกครองของนักเรียนใหมที่จะเขาเรียนในชั้น
ประถมศึกษาในเดือนเมษายนนี ้ และยังถือเปนโอกาสอันดีย่ิงที่ผูปกครองจะไดทราบ
ถึงการใชชีวิตในโรงเรียนของประเทศญ่ีปุนอีกดวย

   เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรยีนใหม

เน่ืองในโอกาสที่ทางโรงเรียนจะจัดปฐมนิเทศนผูปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งกําลังจะเขาเปนนักเรียนใหมของเราต้ังแตเดือน
เมษายนน้ี ทางโรงเรียนจึงใครขอความกรุณาทานสละเวลาเพ่ือเขารวมการปฐมนิเทศนโดยพรอมเพรียงกัน

โปรดอานโดยละเอียด



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน_______________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________

3. สิ่งทีต่องนํามาดวย อุปกรณสําหรับจดบันทึก

รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)

อ่ืนๆ(__________________________________________________________)

 เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมายังโรงเรียน

                  การปฐมนิเทศนนักเรยีนใหม    

ทางโรงเรียนจักใชโอกาสน้ีอธิบายเร่ืองสําคัญตางๆเชนสิ่งของที่ตองตระเตรียมหรือ
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกผูปกครองของนักเรียนใหมที่จะเขาเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเดือนเมษายนนี ้ และยังถือเปนโอกาสอันดีย่ิงที่ผูปกครองจะ
ไดทราบถึงการใชชีวิตและการเรียนในโรงเรียนของประเทศญ่ีปุนอีกดวย

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรยีนใหม

เน่ืองในโอกาสที่ทางโรงเรียนจะจัดปฐมนิเทศนผูปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งกําลังจะเขาเปนนักเรียนใหมของเราต้ังแต
เดือนเมษายนน้ี ทางโรงเรียนจึงใครขอความกรุณาทานสละเวลาเพ่ือเขารวมการปฐมนิเทศนโดยพรอมเพรียงกัน

โปรดอานโดยละเอียด



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ครูใหญโรงเรียนประถม__________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________

3. กําหนดการ  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. ลงทะเบียน

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. พิธีเขารับการศึกษา

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. คุณครูอธิบายแยกตามชั้นเรียน

 เวลา ________:________น. โรงเรียนเลิก(เดินทางกลับบาน)
4. สิ่งทีต่องนํามาดวย

  ใบการแจงเขาศึกษา/ใบการแจงรับเขาศึกษา

อุปกรณสําหรับจดบันทึก

รองเทาสําหรับสวมในอาคาร (สําหรับผูปกครองกรุณาเตรียมรองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)

  คาอุปกรณการเรียน(ประมาณ__________เยน)   คากระเปานักเรียน(ประมาณ_________ เยน)

  อ่ืนๆ(__________________________________________________________)

5. อ่ืนๆ กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน

เนือ่งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมาโรงเรียน

แบบฟอรมการโอนเงินเขาบัญชี แบบสํารวจสขุภาพ

       สถานท่ีติดตอ โรงเรียน _______________________ (หมายเลขโทรศัพท_____________________)

 พิธีเขารบัการศกึษา
เปนการแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา และในวันดังกลาวนี้ ทางโรงเรียนใครเรียนเชญิ
ผูปกครองเพ่ือมารวมพิธีพรอมกับบุตรหลานของทาน นอกจากน้ี จะมี
การแจกตําราเรียน อุปกรณตางๆที่ใชในโรงเรียนในวันดังกลาวดวย

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับพิธีเขารบัการศึกษา
ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้ ทางโรงเรียนจะจัดพิธีเขารับการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชญิทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

โปรดอานโดยละเอียด



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________

3. กําหนดการ  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. ลงทะเบียน

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. พิธีเขารับการศึกษา

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. คุณครูอธิบายแยกตามชั้นเรียน

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. โรงเรียนเลิก (เดินทางกลับบาน)

4. สิ่งทีต่องนํามาดวย นักเรยีน:   อุปกรณสําหรับจดบันทึก รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร
ผูปกครอง:   ใบแจงการรับเขาศึกษา

  คาอุปกรณการเรียนและคาใชจายอ่ืน _ๆ__________(ประมาณ______________เยน)
  อ่ืนๆ( ___________________________________________________________ )

5. อ่ืนๆ  กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน

 เนือ่งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมาโรงเรียน
 ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาได เนือ่งจากปวยไขหรือสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม ขอความกรุณาแจงใหทางโรงเรียน
    ทราบลวงหนา

สถานที่ติดตอ โรงเรียน __________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

พิธีเขารบัการศกึษา

เปนการแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขารับการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และในวันดังกลาวนี้ ทางโรงเรียนใครเรียนเชญิผูปกครอง
เพ่ือมารวมพิธีพรอมกับบุตรหลานของทาน นอกจากน้ี วิธีการเรียนในชั้นมัธยม
ตนนั้นแตกตางจากชั้นประถมทางโรงเรียนจึงไดจัดใหมีการอธิบายเกี่ยวกับการ
ใชชวิีตในโรงเรียนดวย

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับพิธีเขารบัการศึกษา
ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขาศึกษาในโรงเรียนมัธยมตนแหงนี้ ทางโรงเรียนจะจัดพิธีเขารับการศึกษาโดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชญิทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

 รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน)

  โปรดอานโดยละเอียด



ครูใหญโรงเรียนประถม________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน_________________________________________________________________

3. กําหนดการ  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. ลงทะเบียน

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. มอบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา

4. อ่ืนๆ  กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน

 กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย

 เนือ่งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมาโรงเรียน

 ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาได เนือ่งจากปวยไขหรือสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม ขอความกรุณาแจงใหทางโรงเรียน
    ทราบลวงหนา

   สถานท่ีติดตอ โรงเรียน ________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

พิธีจบการศกึษา
เปนพิธีฉลองเนื่องในโอกาสที่บุตรหลานของทานไดสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาซ่ึงมีกําหนดเวลาศึกษา 6 ป ในโอกาสนี้จึงมีการเรียน
เชญิทานผูปกครองเขารวมพิธีเพ่ือแสดงความยินดีรวมกัน

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับพิธีจบการศึกษา

ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานสําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดพิธีจบการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชญิทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

โปรดอานโดยละเอียด



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน___________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________

3. กําหนดการ  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. ลงทะเบียน

 เวลา ________:________น. ถึง ________:________น. มอบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา

4. อ่ืนๆ  กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน

 กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย

 เนือ่งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมายังโรงเรียน

 ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาได เนือ่งจากปวยไขหรือสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม กรุณาแจงใหทางโรงเรียนทราบลวงหนา

พิธีจบการศกึษา
เปนพิธีฉลองเนื่องในโอกาสที่บุตรหลานของทานไดสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ซ่ึงมีกําหนดเวลาศึกษา 3 ป ในโอกาสนี้จึงมี
การมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา และเรียนเชญิทาน
ผูปกครองเขารวมพิธีเพ่ือแสดงความยินดีรวมกัน

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับพิธีจบการศึกษา

ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทางโรงเรียนไดจัดพิธีจบการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชญิทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

    สถานท่ีติดตอ โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

โปรดอานโดยละเอียด



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน_____________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่________ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________
3. รายละเอียด การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ

การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน

แนวทางอ่ืนๆ กรุณามาถึงโรงเรียนกอนเวลาเร่ิมงาน

 ถาม-ตอบ กรุณาเตรียมรองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน) มาดวย

กรณีที่ตองการลาม กรุณาแจงความประสงคกับทางโรงเรียน

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
ขาพเจาจะ เขารวม ไมเขารวม งานแนะแนวการศึกษา

ตองการลาม ไมตองการลาม

                  ภาษา______________หรือภาษา______________

  ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง_______________________________________

วันกําหนดสงแบบตอบรบั เดือน_______ วันที_่______ ( ______)

งานแนะแนวการศึกษา

    งานแนะแนวการศึกษา  

 หลังจบการศึกษาบุตรหลานของทานจะเลือกเรียนอะไรตอ ทางโรงเรียนไดจัด
แนะแนวใหขอมูลประกอบการตัดสนิใจเพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือกเสนทางท่ี
เหมาะกับตนเองไดดวยตัวของนักเรียนเอง ดังนัน้ผูปกครองจึงจําเปนตองรับทราบ
ขอมูลวามีเสนทางเลือกใดบางและตองเตรียมตัวอยางไรบาง

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาในคร้ังนี้จัดขึ้นสําหรับทานผูปกครองทุกทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอความกรุณาทุกทาน
เขารวมโดยพรอมเพรียงกัน กรุณากรอกรายละเอียดดานลางและตัดสงครูประจําชั้นภายในเดือน_______ วันที่_______

กรุณาสงแบบตอบรับ



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน_________________________________

1.วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________

3. รายละเอียด การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ กรุณามาถึงโรงเรียนกอนเวลาเร่ิมงาน
การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน กรุณาเตรียมรองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร
แนวทางอ่ืนๆ    (รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน) มาดวย

 ถาม-ตอบ

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
ขาพเจาจะ เขารวม ไมเขารวม งานแนะแนวการศึกษา

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง______________________________________

วันกําหนดสงแบบตอบรบั  เดือน_______ วันที_่______ ( ______)

งานแนะแนวการศึกษา

    งานแนะแนวการศึกษา  

 หลังจบการศึกษาบุตรหลานของทานจะเลือกเรียนอะไรตอ ทางโรงเรียนไดจัด
แนะแนวใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือกเสนทางท่ี
เหมาะกับตนเองไดดวยตัวของนักเรียนเอง ดังนั้นผูปกครองจึงจําเปนตองรับทราบ
ขอมูลวามีเสนทางเลือกใดบางและตองเตรียมตัวอยางไรบาง

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาในคร้ังนี้จัดขึ้นสําหรับทานผูปกครองทุกทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอความกรุณาทุกทานเขา
รวมโดยพรอมเพรียงกัน กรุณากรอกรายละเอียดดานลางและตัดสงครูประจําชั้นภายในเดือน_______ วันที่_______

กรุณาสงแบบตอบรับ



ผูอํานวยการโรงเรียน____________________________

1.วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่   หองเรียน (ชั้นปที_่_____หอง____) หองดนตรี โรงยิม

หองเรียนวิทยาศาสตร หองงานชางและคหกรรม หองเรียนศิลปะ

หองโสตทัศนศึกษา หองเรียนคอมพิวเตอร หองสมุด

หองเรียนนานาชาติ หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ

   อ่ืนๆ (____________________________________________________________)

3. อ่ืนๆ  กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาเร่ิมงาน

 กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย

ทางโรงเรียนจะจัดใหทานผูปกครองไดเย่ียมชมการเรียนการสอน เพ่ือดูวาบุตรหลานของทานเวลาอยูที่โรงเรียน
เปนอยางไร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 เน่ืองจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถจึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัว
    ในการเดินทางมายังโรงเรียน

       การเย่ียมชมการเรยีนการสอน   

เปนโอกาสดีที่ทานผูปกครองจะไดเหน็วาบุตรหลานของทาน
เรียนกันอยางไร และไดรับทราบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ดวย

ปเฮเซท่ี_______เดือน_______วันที่________

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการเยี่ยมชมการเรยีนการสอน

โปรดอานโดยละเอียด



ผูอํานวยการโรงเรียน__________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________ ________น. ถึง ________ ________น.

2. สถานที่    หองเรียน (ชั้นปที_่_____หอง____) หองดนตรี โรงยิม

หองเรียนวิทยาศาสตร หองงานชางและคหกรรม หองเรียนศิลปะ

หองโสตทัศนศึกษา หองเรียนคอมพิวเตอร หองสมุด

หองเรียนนานาชาติ หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ(____________________________________________________________)

3. อ่ืนๆ  กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน

 กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย

 กรณีจําเปนตองใชลาม กรุณาปรึกษาครูประจําชั้นลวงหนา

เน่ืองดวยจะมีการประชมุพบปะระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชญิ
ทานเขารวมการประชมุโดยพรอมเพรียงกัน

 เน่ืองจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถจึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวใน
      การเดินทางมายังโรงเรียน

            การประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครปูระจําช้ัน    

เปนโอกาสที่ครูประจําชั้นและผูปกครองจะไดรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการศึกษาและการใชชวิีตในโรงเรียน ของบุตร
หลานวาเปนอยางไร

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครปูระจําช้ัน

โปรดอานโดยละเอียด



ผูอํานวยการโรงเรียน_____________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________ ________น. ถึง ________ ________น.

  เลื่อนเปนเดือน _____ วันที่ _____

2. สถานที่ ยกเลิก

เปนไปตามกําหนดการเดิม

4. อ่ืนๆ

ถาสภาพอากาศไมดีทางโรงเรียนจะติดตอกลับไป

                    งานแขงขนักีฬา
ทานผูปกครองสามารถเขารวมชมการแสดงและการแขงขันกรีฑา
ของกลุมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน การเขารวมของทานผูปกครอง
จะชวยเปนกําลังใจท่ีดีใหกับนักเรียน

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับงานแขงขนักีฬา 

การสงอีเมล ..... ทางโรงเรียนจะแจงรายละเอียดใหทางบานของนักเรียนทราบโดยอีเมล 
(จําเปนตองแจงที่อยูอีเมลไวลวงหนา)
แผนผังการติดตอ.... ทางโรงเรียนจะติดตอไปทางโทรศัพทตามลําดับที่ไดกําหนดไว ซึ่ง
จะเรียกตารางกําหนดการวา "แผนผังการติดตอ"   ขอความรวมมือทานผูปกครองทุกทาน
กรุณาเก็บรักษาผังการติดตอนี้ไวอยางดีและกรุณาอยาแจงหมายเลขโทรศัพทใหแกผูที่ไม
เกี่ยวของทราบ (เพ่ือเปนการปกปองสิทธิสวนบุคคล)

งานแขงขันกีฬามีกําหนดการดังตอไปนี้ ขอเรียนเชญิทานผูปกครองทุกทานมาเขารวมชม และสงแรงเชยีรใหกับบุตรหลาน
ของทาน

ในกรณีที่ฝนตก  

ณ สนามกีฬาโรงเรียน_____________________

3. สิ่งทีต่องนํามาดวย ขาวกลอง ผาปูพ้ืน เชน เสื่อ ที่รองน่ังพลาสติก

 เน่ืองจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัว
     ในการเดินทางมายังโรงเรียน

โปรดอานโดยละเอียด

                                      

 



ครูใหญโรงเรียนประถม______________________

1. วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) 
ในกรณีที่ฝนตก    เลื่อนเปนเดือน ______ วันที่ ______

2. สถานทีไ่ป __________________________________________ ยกเลิก

เปนไปตามกําหนดการเดิม

4. เวลาเลิก __________:____________น.

7. เครือ่งแตงกาย

8. สิ่งทีต่องนํามา กระเปาเปสะพายหลัง   ขาวกลอง และกระติกน้ํา ผาปูพ้ืนรองนั่ง
 ขนม(ภายในราคา________เยน) ผาเชด็มือ
หมวก   อุปกรณกันฝน เชน รม หรือ เสื้อกันฝน ถุงขยะ

 อ่ืนๆ (_____________________________________________)
9. คาใชจาย ประมาณ______________เยน เก็บเงินจากผูปกครอง ใชจากเงินเก็บสะสม

 ถาในวันเดินทางนักเรยีนไมสามารถมาเขารวมไดกรณุาโทรแจงใหทางโรงเรยีนทราบภายในชวงเชาเวลา ______:_______น.

สถานที่ติดตอ โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

 แตงกายตามสบาย
 ชดุพละ(ชดุวอรม)
 ชดุนักเรียน

ใหเด็กนักเรียนกลับเอง
(กรุณามารับที่ __________________________)

  ผาเชด็หนาและกระดาษทิชชู

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล
การทัศนศึกษามีกําหนดการดังตอไปนี้ กรุณากรอกขอมูลลงในเอกสารตอบรับดานขวามือและนําสงครูประจําชั้นภายใน
เดือน________ วันที่_______

3. เวลานัดพบ __________:____________น.
5 สถานทีน่ัดพบ โรงเรียน 6 สถานทีแ่ยกยายกลับ    โรงเรียน

              อ่ืนๆ (________________________)                               อ่ืนๆ (_____________________)

                       การเดินทางทัศนศกึษาทางไกล
 การเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนหน่ึงของวิชาเรียนเปนประสบการณที่ไม
สามารถหาไดจากการเรียนภายในหองเรียน เชน การเย่ียมชมสถานท่ีสําคัญ การ
เที่ยวชมทามกลางธรรมชาตินั้นเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการศึกษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

กรุณาสงแบบตอบรับ



วันกําหนดสงแบบตอบรบั  เดือน______วันที_่______ (______)

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลอมรอบขอความที่ทานเลือก

กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง___________________________ ตราประทับ

ขอควรระวังในการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล

กรุณาเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนบนสิ่งของที่นําติดตัวมาใหชดัเจน

ผูปกครองควรเตือนใหนักเรียนรักษากฎจราจรและใหเดินเรียงแถว

ผูปกครองควรเตือนนักเรียนไมใหสงเสียงดังขณะอยูในรถโดยสาร

กรุณาอยานําเงินและของมีคาติดตัวมา

    (นํายาแกเมารถติดตัวมาดวยเพ่ือใชตอนเดินทางกลับ)

แบบยินยอมการเขารวมเดินทางทัศนศึกษาทางไกล

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาท่ี
กําหนดไว

ในกรณีที่นักเรียนเมารถงาย กรุณาใหทานยาแกเมารถมาจากท่ีบาน

เหตุผล:

- ยินดีเขารวมเดินทางทัศนศึกษา     - ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได



ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน____________________________

1. วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) 
ในกรณีที่ฝนตก    เลื่อนเปนเดือน ____ วันที่ _____

2. สถานทีไ่ป ________________________________ ยกเลิก
เปนไปตามกําหนดการเดิม

4. เวลาเลิก __________ ____________น.

               อ่ืนๆ (_______________________)                           อ่ืนๆ (_______________________)
7. เครือ่งแตงกาย

ชดุนักเรียน

8. สิ่งทีต่องนํามา   ขาวกลอง และกระติกน้ํา ผาปูพ้ืนรองนั่ง
ผาเชด็มือ

หมวก   อุปกรณกันฝน เชน รม หรือ เสื้อกันฝน ถุงขยะ

9. คาใชจาย ประมาณ______________เยน เก็บเงินจากผูปกครอง ใชจากเงินเก็บสะสม

ถาในวันเดินทางนักเรยีนไมสามารถมาเขารวมไดกรณุาโทรแจงใหทางโรงเรยีนทราบภายในชวงเชาเวลา _____ _____น.
สถานที่ติดตอ  โรงเรียน________________________ (หมายเลขโทรศัพท________________________)

กระเปาเปสะพายหลัง
ขนม(ภายในราคา_______เยน) ผาเชด็หนาและกระดาษทิชชู

 อ่ืนๆ(______________________________________________)

การเรียนรูนอกโรงเรียนมีกําหนดการดังตอไปนี้ กรุณากรอกขอมูลลงในแบบยินยอมดานขวามือและนําสงภายใน
เดือน________ วันที่________

3. เวลานัดพบ __________ ____________น.
5 สถานทีน่ัดพบ โรงเรียน 6 สถานทีแ่ยกยายกลับ   โรงเรียน

  แตงกายตามสบาย
  ชดุพละ(ชดุวอรม)

                        การเรียนรูนอกโรงเรยีน   

การเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียน เปนประสบการณ
ที่ไมสามารถหาไดจากการเรียนรูภายในหองเรียน เชน การเย่ียมชม
สถานที่สําคัญ และในขณะที่นักเรียนเพลิดเพลินกับธรรมชาติ นักเรียน
ก็สามารถกระชบัมิตรภาพอันดีระหวางเพ่ือนฝูงใหแนนแฟนมากย่ิงขึ้น
ได

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการเรยีนรูนอกโรงเรยีน

กรุณาสงแบบตอบรับ



วันกําหนดสงแบบตอบรบั  เดือน______วันที_่______ (______)

กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลอมรอบขอความที่ทานเลือก

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง___________________________ ตราประทับ

บันทึกขอความ

แบบยินยอมการเขารวมการเรยีนรูนอกโรงเรยีน

กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาท่ี
กําหนดไว

เหตุผล:

 - ยินดีเขารวมการเรียนรูนอกโรงเรียน     - ไมสามารถเขารวมการเรียนรูนอกโรงเรียนในคร้ังนี้ได



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ครูใหญโรงเรียนประถม__________________________

1. สถานทีไ่ป ___________________________________________________
2. วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )      เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )

7. คาใชจาย ประมาณ________________เยน ใชจากเงินเก็บสะสม
 ติดตอสอบถาม  โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

วันกําหนดสงแบบตอบรบั  เดือน______วันที_่______(______)

กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได

ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง______________________________ ตราประทับ

                      ทัศนศกึษาพักคางแรม   

ในปการศึกษาสุดทายทางโรงเรียนจะจัดใหนักเรียนทุกคนเขารวมทัศนศึกษา
และพักคางแรมนอกสถานที(่นักเรียนประถมพัก 1-2 คืน) เพ่ือเปดโอกาสให
ครูและนักเรียนไดเชื่อมสัมพันธกันโดยผานทางกิจกรรมกลุมที่จัดขึ้น

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม
การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้   รายละเอียดอ่ืนๆจะแจงใหนักเรียนทราบในภายหลัง   กรุณากรอกขอมูลในแบบ

ยินยอมการเขารวมที่อยูดานลางนี้ใหเรียบรอยและนําสงครูประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่______ (____)

3 สถานทีน่ัดพบ   โรงเรียน   อ่ืนๆ ___________________________________
4. เวลานัดพบ __________ ____________น.
5. สถานทีแ่ยกยายกลับ   โรงเรียน   อ่ืนๆ ___________________________________

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______

6. เวลาถึงทีห่มาย __________ ____________น.
เก็บเงินจากผูปกครอง

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาพักคางแรม
กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลอมรอบขอความที่ทานเลือก    กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับให
เรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาท่ีกําหนดไว

กรุณาสงแบบตอบรับ

- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา                      - ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได

เหตุผล:



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน______________________________

1. สถานทีไ่ป ___________________________________________________
2. วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ___ )    เดือน_______ วันที่_______ ( ___ )

7. คาใชจาย ประมาณ_________________เยน ใชจากเงินเก็บสะสม
 ติดตอสอบถาม  โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

วันกําหนดสงแบบตอบรบั  เดือน______วันที_่______ (______)

กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง___________________________ ตราประทับ

      ทัศนศกึษาพักคางแรม   

ในปการศึกษาสุดทายทางโรงเรียนจะจัดใหนักเรียนทุกคนเขารวมการทัศน
ศึกษาและพักคางแรมนอกสถานที(่นักเรียนมัธยมตนพัก 2-3 คืน) เพ่ือเปด
โอกาสใหครูและนักเรียนไดเชื่อมสัมพันธกันโดยผานทางกิจกรรมกลุมท่ี
จัดขึ้น

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม
การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้   รายละเอียดอ่ืนๆจะแจงใหนักเรียนทราบในภายหลัง        กรุณากรอกขอมูล

ในแบบยินยอมการเขารวมที่อยูดานลางนี้ใหเรียบรอยและนําสงครูประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่_______ (___)

3 สถานทีน่ัดพบ   โรงเรียน อ่ืนๆ (___________________________________)
4. เวลานัดพบ __________ ____________น.
5. สถานทีแ่ยกยายกลับ   โรงเรียน อ่ืนๆ (___________________________________)
6. เวลาถึงทีห่มาย __________ ____________น.

เก็บเงินจากผูปกครอง

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาพักคางแรม
กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลอมรอบขอความที่ทานเลือก    กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลง
ตราประทับใหเรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาท่ีกําหนดไว

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______

กรุณาสงแบบตอบรับ

- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา                      - ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ครูใหญโรงเรียนประถม_____________________________

  เลื่อนเปนวันที_่______เดือน______

1. วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) ยกเลิก

เปนไปตามหมายกําหนดการเดิม

8.สิ่งทีต่องนํามา กระเปาเปสะพายหลัง ขาวกลองและกระติกน้ํา   ผาปูพ้ืน เชน เสื่อ หรือผาพลาสติก
อุปกรณจดบันทึก ผาเชด็มือ
หมวก   อุปกรณกันฝน เชน รม หรือเสื้อกันฝน ถุงขยะ
ขนม (ภายในราคา________เยน) อ่ืนๆ (______________________________________)

9. คาใชจาย ประมาณ __________ เยน เก็บเงินจากผูปกครอง ใชจากเงินเก็บสะสม

ผาเชด็หนาและกระดาษทิชชู

ถาในวันเดินทางนักเรียนไมสามารถมาเขารวมไดกรุณาโทรแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในชวงเชาเวลา _____   ______ น.

 สถานที่ติดตอ  โรงเรียน __________________________  (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

5. สถานทีน่ัดพบ   โรงเรียน อ่ืนๆ (___________________________________)
6. สถานทีแ่ยกยายกลับ        โรงเรียน อ่ืนๆ (___________________________________)

        ใหนักเรียนกลับเอง     (กรุณามารับที่ ________________________________ )
7. เครือ่งแตงกาย               แตงกายตามสบาย          ชดุพละ   ชดุนักเรียน

การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้    กรุณากรอกขอมูลในแบบยินยอมการเขารวมท่ีอยูดานขวามือนี้และนําสงครู
ประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่_____ (_____)

ในกรณีที่ฝนตก

2. สถานทีไ่ป ______________________________________
3. เวลานัดพบ __________ ____________น. ใหนักเรียนเตรียมพรอมทั้งการทัศน

ศึกษาและการเรียนในหองเรียนตามปกติ4. เวลาเลิก __________ ____________น.

 ทัศนศกึษาเรยีนรูสังคม   

การเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนที่ไมสามารถหาไดจาก
ประสบการณภายในหองเรียน เชน การเย่ียมชมสถานท่ีตางๆในทองถิ่น 
หรือ  โรงงานตางๆ

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการทัศนศึกษาเรยีนรูสังคม

กรุณาสงแบบตอบรับ



กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลอมรอบขอความที่ทานเลือก

 กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได

        กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและนําสงคุณครูประจําชั้นภายในวันเวลาท่ีกําหนดไว

ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง______________________________ ตราประทับ

ขอควรระวังในการทัศนศึกษาเรียนรูสังคม

กรุณาเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนบนสิ่งของที่นําติดตัวมาใหชดัเจน

ผูปกครองควรเตือนใหนักเรียนรักษากฎจราจรและใหเดินเรียงแถว

ผูปกครองควรเตือนนักเรียนไมใหสงเสียงดังขณะท่ีอยูในรถโดยสาร

กรุณาอยานําเงินและของมีคาติดตัวมา

วันกําหนดสงแบบตอบรบั: เดือน________วันที_่_______ (____)

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรยีนรูสังคม

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______

ในกรณีที่นักเรียนเมารถงาย กรุณาใหทานยาแกเมารถมาจากท่ีบาน
นํายาแกเมารถติดตัวมาดวยเพ่ือใชตอนเดินทางกลับ

เหตุผล:

  - ยินดีเขารวมทัศนศึกษา                      - ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในคร้ังนี้ได



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน__________________________

1. วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ____ )   เลื่อนเปนวันที_่______เดือน______

ยกเลิก
เปนไปตามหมายกําหนดการเดิม

6. สถานทีแ่ยกยายกลับ       โรงเรียน

8.ส่ิงทีต่องนํามา กระเปาเปสะพายหลัง ขาวกลองและกระติกน้ํา   ผาปูพ้ืน เชน เสื่อ หรือผาพลาสติก
อุปกรณจดบันทึก ผาเชด็มือ
หมวก   อุปกรณกันฝน เชน รม หรือเสื้อกันฝน ถุงขยะ
ขนม (ภายในราคา________เยน) อ่ืนๆ (_______________________________________)

9. คาใชจาย ประมาณ _____________ เยน เก็บเงินจากผูปกครอง ใชจากเงินเก็บสะสม

 สถานที่ติดตอ  โรงเรียน __________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

5. สถานทีน่ัดพบ   โรงเรียน อ่ืนๆ (___________________________________)
อ่ืนๆ (___________________________________)

7. เครือ่งแตงกาย                       แตงกายตามสบาย   ชดุพละ   ชดุนักเรียน

ผาเชด็หนาและกระดาษทิชชู

     ถาในวันเดินทางนักเรยีนไมสามารถมาเขารวมไดกรณุาโทรแจงใหทางโรงเรยีนทราบภายในชวงเชาเวลา ____ : ____ น.

การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้    กรุณากรอกขอมูลในแบบยินยอมการเขารวมท่ีอยูดานขวามือนี้และนําสงครู
ประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่_______ (_____)

ในกรณีที่ฝนตก :

2. สถานทีไ่ป ______________________________________
3. เวลานัดพบ __________:____________น.
4. เวลาเลิก __________:____________น. ใหนักเรียนเตรียมพรอมทั้งการทัศน

ศึกษาและการเรียนในหองเรียนตามปกติ

                    ทัศนศกึษาเรยีนรูสังคม   

การเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนที่ไมสามารถหาได
จากประสบการณภายในหองเรียน เชน การเย่ียมชมสถานท่ีตางๆ ใน
ทองถิ่น หรือ  โรงงาน

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการทัศนศึกษาเรยีนรูสังคม

กรุณาสงแบบตอบรับ



 กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลอมรอบขอความที่ทานเลือก

   กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได

 

ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง____________________________ ตราประทับ

บันทึกขอความ

วันกําหนดสงแบบตอบรบั: เดือน______วันที_่______ (____)

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรยีนรูสังคม

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและนําสงคุณครูประจําชั้นภายในวันเวลาท่ีกําหนดไว

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______

เหตุผล:

- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา                      - ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได



ผูอํานวยการโรงเรียน______________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

2. สถานที่     ชั้นปที_่_________หอง_______

3. สิ่งทีต่องนํามา อุปกรณสําหรับจดบันทึก    รองเทาสําหรับสวมในอาคาร(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)

วันกําหนดสงแบบตอบรบั: เดือน______วันที_่______ (______)

เวลาที่สะดวก ลําดับที่ 1 เดือน _____ วันที่ ____ ลําดับที่ 2 เดือน วันที่ ลําดับที่ 3 เดือน _____ วันท่ี ____
สะดวกทุกเวลา

 ภาษา______________หรือภาษา______________
ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________________

  การพบปะสนทนารายบุคคล  

ทางโรงเรียนจัดใหมีการพบปะสนทนาเปนรายบุคคลเพ่ือพูดคุยกันระหวางครูประจําชั้น 
นักเรียนและผูปกครองในเร่ืองตางๆ เชน ความประพฤติ อนาคตทางการศึกษา เปนตน 
(บางกรณี อาจมีการพบปะสนทนาระหวางครูประจําชั้นกับผูปกครองเพียงลําพัง)  เนื่องจาก
เปนโอกาสสําคัญ จึงขอใหรวมมือกับทางโรงเรียนดวย

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการพบปะสนทนารายบุคคล

   ตองการลาม   ไมตองการ

ชั้นปที_่____ หอง_____เลขที่ _____

เนื่องดวยทางโรงเรียนจัดใหมีการพบปะสนทนารายบุคคลดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความ
รวมมือจากทานผูปกครองเลือกวันเวลาท่ีทานสะดวก โดยกรอกแบบตอบรับดานลาง ตัดแบบตอบรับและสงคืนครู
ประจําชั้นของบุตรหลานทาน จากน้ันทางโรงเรียนจะแจงกําหนดการท่ีแนนอนใหทานทราบอีกคร้ังในภายหลัง

 หากทานตองการลามกรุณาแจงดวย

  เวลาที่ใชในการสนทนาตอ 1 ทานประมาณ                 นาที
อ่ืนๆ ( _____________________________________ )

แบบตอบรบัเก่ียวกับการพบปะสนทนารายบุคคล
(กรุณาทําเคร่ืองหมาย ��ลงในชอง      )

  กรุณาสงแบบตอบ



ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

ผูอํานวยการโรงเรียน_____________________________

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

เวลาที่ใชในการพบปะสนทนาประมาณ___________นาที
2. รายละเอียด การพูดคุยเกี่ยวกับความประพฤติของบุตรหลานของทานขณะที่อยูที่บาน

คําถาม ขอเสนอแนะ และเร่ืองอ่ืนๆที่ทานตองการสอบถามหรือแจงใหทางโรงเรียนทราบ

วันกําหนดสงแบบตอบรบั: เดือน_____วันที_่_____ (_____)

เวลาที่สะดวก ลําดับที่ 1เดือน ____ วันที่ ____ , ลําดับที่ 2 เดือน วันที่ ลําดับที่ 3 เดือน ____ วันที่ ____
สะดวกทุกเวลา
ไมสะดวกเลย

  ภาษา______________หรือภาษา____________
ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________________

การเยี่ยมบาน   

ทางโรงเรียนจัดใหมีการเย่ียมบานเพ่ือสรางโอกาสในการพบปะพูดคุยระหวาง
ครูประจําชั้นกับทานผูปกครองเกี่ยวกับความประพฤติของบุตรหลานของทาน
ขณะที่อยูที่บานกับที่โรงเรียน   เน่ืองจากเปนสิ่งสําคัญจึงขอใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียนดวย

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการเยี่ยมบาน
ทางโรงเรียนจัดใหมีการเย่ียมบานดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความรวมมือจากทานผูปกครองเลือกวัน
เวลาที่ทานสะดวก โดยกรอกแบบตอบรับดานลาง ตัดแบบตอบรับและสงคืนครูประจําชั้นของบุตรหลานทาน จากน้ันทาง
โรงเรียนจะแจงกําหนดการท่ีแนนอนใหทานทราบอีกคร้ังในภายหลัง

   ทานไมจําเปนตองเตรียมอาหารหรือเคร่ืองดื่มไวสําหรับครูประจําชั้น
    หากทานตองการลามกรุณาแจงในแบบตอบรับดวย

      แบบตอบรบัเก่ียวกับการเยี่ยมบาน
กรุณาทําเคร่ืองหมาย ��ลงในชอง    

    ตองการลาม      ไมตองการลาม

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______

กรุณาสงแบบตอบรับ   



ผูอํานวยการโรงเรียน__________________________

 กรุณากรอกแบบตอบรับดานลาง ตัดแบบตอบรับและสงคืนครูประจําชั้นของบุตรหลานทาน

1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )  เวลา ________ ________น. ถึง ________ ________น.

2. สถานที่ โรงเรียน _______________________________________________

วันกําหนดสงแบบตอบรบั  เดือน______วันที_่______ (_____)

   เขารวม

  ไมเขารวม

ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง______________________________________

ชั้นปที_่____ หอง_____เลขที่ _______

แบบตอบรบัการเขารวมการซอมอพยพ
กรุณาทําเคร่ืองหมาย ��ลงในชอง     

ในการซอมอพยพคร้ังน้ี ขาพเจา ชื่อผูเขารวมในการซอมอพยพ _____________________________
มีความเกี่ยวของกับนักเรียนในฐานะเปน _______________________

 การซอมอพยพ  

ในกรณีที่เกิดแผนดินไหวหรือภัยพิบัติรุนแรง เพ่ือที่บุตรหลานของทานไดกลับ
สูที่พักอาศัยไดอยางปลอดภัย จึงจําเปนจะตองใหทานผูปกครองมารับตัวบุตร
หลานของทานที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดใหมีการซอมเพ่ือปองกันตัวเอง
และซอมการอพยพเพ่ือสงมอบตัวนักเรียนถึงมือทานผูปกครองอยางปลอดภัย 
การซอมอพยพนี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก จึงขอใหทานผูปกครองใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียนดวย

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการซอมอพยพ
    เนื่องจากทางโรงเรียนจะจัดใหมีการซอมอพยพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  ทางโรงเรียนจึงใครขอความรวมมือจาก
ทานผูปกครองเขารวมการซอมโดยพรอมเพรียงกัน

  

กรุณาสงแบบตอบรับ



ผูอํานวยการโรงเรียน___________________________

 ขอความกรุณาทานผูปกครองสงเงินสมทบรายปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น_________ เยน
เก็บเงินสมทบโดยการหกัจากบัญชธีนาคาร / ไปรษณีย
เก็บเงินสมทบในภายหลัง

วันกําหนดสงแบบตอบรบั: เดือน______วันที_่______ (______)

เรียน คณะกรรมการการศึกษา________________________

   ชื่อโรงเรียน _______________________________________
ชื่อนักเรียน _______________________________________

ชื่อผูปกครอง_______________________________ ตราประทับ

ทางโรงเรียนจะ

หนังสือยินยอมเขารวมเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือเมือ่เกิดภัยพิบัติ

 ในระหวางที่บุตรหลานของขาพเจาศึกษาอยูที่โรงเรียนนี้ ขาพเจายินดีเขารวมเปนสมาชกิกองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
ซึ่งเปนกองทุนที่ต้ังขึ้นจากความรวมมือของคณะกรรมการการศึกษา และศูนยสงเสริมกีฬาแหงญ่ีปุน

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______

ระบบกองทุนชวยเหลือเมือ่เกิดภัยพิบัติ       

เปนระบบเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล  ในกรณีที่บุตรหลานของทาน
ไดรับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบของทางโรงเรียน ทางโรงเรียน
ยินดีจะรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาล  คาทําขวัญ และคาใชจายอ่ืนๆ
ใหกับทานผูปกครอง โดยทานผูปกครองตองย่ืนหนังสือยินยอมและสงเงินสมทบ

  ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการเริม่ใชระบบกองทุนชวยเหลือเมือ่เกิดภัยพิบัติ
คณะกรรมการการศึกษา______________ไดทําสัญญาเร่ืองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติกับศูนยสงเสริมกีฬาแหงญ่ีปุน เพ่ือ
เปนการเตรียมพรอมใหกับบุตรหลานของทานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติอันคาดไมถึง ในการเขารวมเปนสมาชกิกองทุนทาน
จะตองกรอกหนังสือยินยอมและประทับตรายางลายมือชื่อและสงกลับมาท่ีโรงเรียนภายในเดือน _____วันที่_____

กรุณาสงแบบตอบรับ  



ผูอํานวยการโรงเรียน___________________________

1. วันชําระเงิน เดือน ___________วันที ่__________

2.  รวมเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น เยน

รายละเอียด

   คาสมาคมผูปกครองและครู __________________________ เยน

   คากิจกรรมการเรียนรู นอกโรงเรียน __________________________ เยน
(การเดินทางทัศนศึกษาทางไกล แคมป การเรียนรูสังคม ทัศนศึกษาพักคางแรม หองเรียนเคลื่อนที่ การเย่ียมชม
ศึกษาวัฒนธรรม)

   อ่ืนๆ   __________________________ เยน

คาใชจายที่ทางโรงเรียนจําเปนตองขอความรวมมือจากทานผูปกครองมีดังตอไปนี้  ขอความกรุณาทานผูปกครองโปรดชําระเงิน
ตามกําหนดเวลาดวย จักเปนพระคุณย่ิง

จะทําการหกัจากบัญชทีี่ไดแจงไวจึงใครขอความกรุณานําฝากเงินเขาบัญชธีนาคารหรือที่
ทําการไปรษณียตามท่ีไดแจงไวกรุณานําเงินฝากเขาบัญชกีอนวันกําหนดชําระเงิน

จะรับชําระเปนเงินสด จึงใครขอความกรุณาฝากเงินมากับบุตรหลานของทานในวันที่กําหนดชําระเงินดวย

  เพ่ือปองกันการสูญหาย กรณุากําชับบุตรหลานของทานใหนําเงินมาใหครปูระจําช้ันในทันทีทีม่าถึงโรงเรยีนในตอนเชา

   คาอาหารกลางวัน __________________________ เยน

   คาอุปกรณการเรียน __________________________ เยน

                   การชําระคาใชจาย
แมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของรัฐในประเทศญ่ีปุนจะเปนระบบคา
เลาเรียนฟรี ตําราเรียนฟรี แตทางโรงเรียนยังจําเปนตองขอความรวมมือจากทาน
ผูปกครองในการชําระคาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ซ่ึงทางโรงเรียนจะเรียกเก็บตามวาระ ในการ
ชําระเงินผูปกครองสามารถเลือกชําระเงินได 2 วิธีคือ    ชําระดวยเงินสด หรือ    

ชําระผานบัญชธีนาคาร / ไปรษณีย  ในกรณีนี้  ทานจะตองเปดบัญชกีับธนาคาร /
ไปรษณียและตองนําเอกสารคําขอโอนเงินจากทางโรงเรียนไปย่ืนใหกับทางธนาคาร/
ไปรษณีย จึงเรียนมาเพ่ือขอความรวมมือจากทาน

ปเฮเซท่ี______เดือน______วันที่_______

เรียน ทานผูปกครอง

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการชําระเงิน

โปรดอานโดยละเอียด



    เอกสารท่ีจําเปนในการดําเนินการ (เอกสารท่ีตองนําไปย่ืนตอธนาคาร/ที่ทําการไปรษณียตามที่ไดระบุไว)        

สมุดบัญชเีงินฝาก

ตราประทับลายมือชื่อที่ใชสําหรับสมุดบัญชเีงินฝาก

5. จะทําการหักเงินฝากในวันที ่_____________ของทุกเดือน กรุณานําเงินไปฝากเขาบัญชภีายในวันที่กําหนดน้ี

6. หากมีเหตุอันทําใหไมสามารถนําเงินไปฝากเขาบัญชไีด กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน

(ผูรับผิดชอบ:  _______________________ )

      ขั้นตอนในการโอนเงินผานบัญชี  

1. เมื่อถึงวันที่กําหนด จะทําการหกัคาใชจายโดยอัตโนมัติจากธนาคารหรือที่ทําการไปรษณียตามที่โรงเรียนไดระบุไว
ธนาคาร สาขา/สาขายอย____________________________________

ที่ทําการไปรษณีย_______________สาขา/สาขายอย___________________________________

2. กรุณาเปดบัญชกีับสถาบันการเงิน กอนเขาศึกษา

3.  ในการเปดบัญชทีี่ธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย ทานตองเตรียมเอกสารท่ีสามารถใชแสดงตน เชน บัตรประกันสุขภาพ
        ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวชาวตางชาติ พรอมกับตราประทับลายมือชื่อไปใหพรอม

4. กรุณากรอก "ใบคําขอโอนเงินผานบัญชเีงินฝาก" แลวนําไปย่ืนที่ธนาคารหรือที่ทําการไปรษณียตามที่ไดระบุไว
  เอกสารฉบับนี้ตองกรอกแยก 1 ใบตอนักเรียน 1 คน   แม ในกรณีที่นักเรียนมีพ่ีนองและไดมีการเปดบัญชไีวแลว ก็ตอง

      ย่ืนเอกสารนี้ใหมอีกคร้ังหน่ึง

ใบคําขอโอนเงินผานบัญชเีงินฝาก

   ติดตอสอบถาม โรงเรียน ___________________________ หมายเลขโทรศัพท: ( __________________________ )

โปรดอานโดยละเอียด



1. กําหนดวันชําระเงิน: เดือน ________________ วันที ่__________________

รายละเอียด คาอาหารกลางวัน ______________________ เยน

คาหนังสือเรียน ________________________ เยน

คาสมาคมผูปกครองและครู ________________________ เยน

คากิจกรรมการเรียนรูนอกโรงเรียน
________________________ เยน

อ่ืนๆ ________________________ เยน

3. หากมีเหตุอันทําใหไมสามารถชําระเงินได กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน

(ผูรับผิดชอบ:  ______________________________ )

จะทําการหกัจากบัญชทีี่ไดแจงไว จึงใครขอความกรุณานําฝากเงินเขาบัญชธีนาคารหรือที่ทําการไปรษณียตามที่ได
แจงไว

กรุณานําเงินฝากเขาบัญชลีวงหนาอยางนอยหนึ่งวันกอนวันกําหนดชําระเงิน

จะรับชําระเปนเงินสด จึงใครขอความกรุณาฝากเงินมากับบุตรหลานของทานในวันที่กําหนดชําระเงินดวย

2. ยอดรวม: __________________________________ เยน

            (การเดินทางทัศนศึกษาทางไกล แคมป การเรียนรูสังคม ทัศนศึกษาพักคางแรม
            หองเรียนเคลื่อนที่ การเย่ียมชมศึกษาวัฒนธรรม)

                      ติดตอสอบถาม: โรงเรียน ___________________________ หมายเลขโทรศัพท: ( _____________________ )

ปเฮเซท่ี_______เดือน_______วันที่________

         แจงเงินคางชําระ

เรียน ทานผูปกครองของ
ผูอํานวยการโรงเรียน_________________________

เนื่องดวยมีการคางชําระคาใชจายซึ่งมีความจําเปนสําหรับโรงเรียน จึงใครขอความกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและชําระ
เงินดวย จักเปนพระคุณย่ิง

โปรดอานโดยละเอียด



การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวัดสายตา
การวัดสวนสูงชั่งน้ําหนัก การตรวจความสามารถในการจําแนกสี
การตรวจสุขภาพฟน การตรวจพยาธิ
การตรวจตา การตรวจปสสาวะ

การตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจ
การตรวจความสามารถในการฟง การตรวจหาเชื้อวัณโรคแบบทูเบอรคูลิน

          การตรวจสุขภาพประจําป    

ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการตรวจรางกายทุกปเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการ และสุขภาพ
รางกายของนักเรียน และจะมีการแนะนําเกี่ยวกับการรักษา และการดูแลสุขภาพให
เหมาะสมตามผลตรวจ

ปเฮเซท่ี_______เดือน_______วันที่________

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน______________________

   การตรวจห ูคอ จมูก

   อ่ืนๆ ( _______________________________________________________ )

  ผลการตรวจจะแจงใหทราบภายหลัง ในกรณีที่จําเปนตองรับการรักษา เมื่อไดรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลใกลบาน
แลว   ขอความกรุณาย่ืนใบแจงผลการรักษาแกทางโรงเรียนดวย

เรือ่งแจงเพ่ือทราบเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําป
   เน่ืองดวยจะมีการตรวจสุขภาพตามรายการดังตอไปนี้ และอาจมีการตรวจที่ตองขอความรวมมือจากทานผูปกครองดวย จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

1. วันเวลา เดือน ____________วันที่ __________ ( _________ )

2. รายละเอียดการตรวจ

โปรดอานโดยละเอียด



ผูอํานวยการโรงเรียน_______________________________

ไมพบความผิดปกติ ซ.ม. ก.ก. ซ.ม.

ฟนผุ การจัดเรียงตัวของฟน    อ่ืนๆ

สายตา เย่ือบุตา อ่ืนๆ

เย่ือจมูกอักเสบ ตอมทอนซิลบวมโต อ่ืนๆ
หวัใจ ปสสาวะ อ่ืนๆ

ชั้นปที_่_____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน ____________________________________
ชื่อผูปกครอง___________________________________

 ผลการตรวจสุขภาพประจําป       

ทางโรงเรียนจะแจงผลการตรวจสุขภาพซึ่งจัดขึ้นเปนประจําใหแกผูปกครองทราบ
จึงใครขอความรวมมือจากทานในกรณีที่ไดรับคําแนะนําใหทําการรักษาโรคหรือ
คําแนะนําดานสุขภาพอนามัย

                  ปเฮเซท่ี_______เดือน_______วันที่________

เรียน ทานผูปกครอง

แจงผลการตรวจสุขภาพประจําป
  แจงผลการตรวจสุขภาพประจําป

สวนสูง น้ําหนัก ความสูงขณะนั่ง

  จากผลการตรวจสุขภาพ บุตรหลานของทานจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาโรค ในหวัขอตอไปนี้

<แผนกทันตกรรม> หนิปูน
 ติดตอแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล

<แผนกจักษุ> ติดตอแผนกจักษุของโรงพยาบาล         

<แผนกคอ ห ูจมูก> ความสามารถในการไดยิน หชูั้นกลางอักเสบ    อาจมีความผิดปกติในการไดยิน
ติดตอแผนกห ูคอ จมูกของโรงพยาบาล

<แผนกอายุรกรรม> ติดตอ แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาล
<อ่ืนๆ>

    ขอความกรุณายื่นเอกสารดานลางแกทางโรงเรียน หลังจากที่ไดทําการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลใกลบานเปนที่เรียบรอยแลว

(ทานผูปกครองโปรดกรอกหลังจากไปพบแพทยทีโ่รงพยาบาลเรยีบรอยแลว)

เดือน                            วันที่ __________

หนังสือแจงผลการตรวจ
  (กรุณาทําเคร่ืองหมาย ��  ในชอง     )

เดินทางไปโรงพยาบาล และไดรับการรักษาเรียบรอยแลว
ขณะนี้กําลังรักษาอยูที่โรงพยาบาล ยังตองใชเวลาในการรักษาอีกระยะหนึ่ง
เดินทางไปโรงพยาบาลแลว แพทยแจงวาใหรอดูอาการกอนสักระยะหนึ่ง

กรุณาสงแบบตอบรับ



วัน เดือน อุณหภมิูรางกาย ประทบัตรา

/

/

/

ผูอํานวยการโรงเรียน

เชาวันที่มีเรียนวายน้ํา โปรดวัดอุณหภูมิลูกของทาน แลวกรอกอุณหภูมิและสภาพรางกายของบุตรทานลงในแบบฟอรม

ดี ไมดี เรยีน ไมเรยีน
ดี ไมดี เรยีน ไมเรยีน

ปเฮเซท่ี_______เดือน_______วันที_่_______

โปรดใหบุตรของทานรวบผมกิบ๊ติดหรือรัดผมดวยหนังยางใหเรียบรอยกอนวายน้ํา

สภาพรางกาย จะใหบุตรเรียนวายน้ําหรือไม

ดี ไมดี เรยีน ไมเรยีน

เปนโรคเกีย่วกับตา เชนเปลือกตาหรือนัยนตาอักเสบ

หสูวนกลางและสวนในอักเสบ

เปนโรคผิวหนังอักเสบชนิดติดตอได

เปนโรคหวัใจหรือโรคเกีย่วกับไต

เปนหวัด ทองรวง มีไข หรือนอนไมพอ

โปรดเตรียมหมวกวายน้ําและแวนตาวายน้ํามาดวย กรุณาตรวจสอบกับทางโรงเรียนเร่ืองสีของชุดวายน้ําและหมวก

ในชวงฤดูรอน ช่ัวโมงพลศึกษาที่โรงเรียนจะสอนวายน้ํา
เด็ก ๆ มักจะสวมชุดวายน้ําเหมือน ๆ กันลงวายในสระเพ่ือความปลอดภัย
ของการสอนนวันที่มีการสอนวายน้ําทุกเชาจะตองแจงใหทางโรงเรียน
ทราบวาบุตรของทานสุขภาพแข็งแรงดีหรือไม

การฝกวายน้ํา

เรียนทานผูปกครอง

แบบฟอรมเก่ียวกับวิชาเรียนวายน้ํา ตัวอยาง

เรือ่งการเรยีนวายนํ้า

กอนวันที่จะเรียนวายน้ํา โปรดตรวจดูเล็บมือและเล็บเทาของบุตรทานวาตัดสั้นหรือไม และตรวจดูความสะอาดในหขูอง

       บุตรทานดวย

ขอใหทานผูปกครองประทับช่ือของทาน (หรือเซ็นช่ือ) อนุญาตใหบุตรไปเรียนวายน้ํา ถาทานไมอนุญาตโปรดอยาประทับตรา

       หรือเซ็นช่ือ

หาทานไมกรอกอุณหภูมิรางกายของบุตรทานหรือไมประทับช่ือในแบบฟอรม ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหบุตรทานลงวายน้ํา

หากบุตรของทานมีอาการดังตอไปนี้ จะไมสามารถลงวายน้ําได

โปรดอา่น 
โดยละเอียด 


