จดหมายจากโรงเรียน
สารบัญ
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรียนใหม
ป.
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรียนใหม
ม.ตน
䋲䊶䊶䊶
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีเขารับการศึกษา
ป.
䋳䊶䊶䊶
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีเขารับการศึกษา
ม.ตน
䋴䊶䊶䊶
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา
ป.
䋵䊶䊶䊶
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา
ม.ตน
䋶䊶䊶䊶
䋷䊶䊶䊶
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา&แบบตอบรับการเขารวม มีการแนะนําลาม
䋸䊶䊶䊶
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา&แบบตอบรับการเขารวม ไมมีการแนะนําลาม
เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ป./ม.ตน
䋹䊶䊶䊶
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น ป./ม.ตน
䋱䋰䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแขงขันกีฬา
ป./ม.ตน
䋱䋱䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล
ป.
䋱䋲㪄䋱䊶䊶䊶 เรือ
ป.
䋱䋲㪄䋲䊶䊶䊶 แบบยินยอมการเขารวมเดินทางทัศนศึกษาทางไกล
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเรียนรูน อกโรงเรียน
ม.ตน
䋱䋳㪄䋱䊶䊶䊶 เรือ
 อกโรงเรียน
ม.ตน
䋱䋳㪄䋲䊶䊶䊶 แบบยินยอมการเขารวมการเรียนรูน
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม / แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษา
䋱䋴䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม / แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษา
䋱䋵䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม
ป.
䋱䋶㪄䋱䊶䊶䊶 เรือ
 ังคม
ป.
䋱䋶㪄䋲䊶䊶䊶 แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรียนรูส
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม
ม.ตน
䋱䋷㪄䋱䊶䊶䊶 เรือ
 ังคม
ม.ตน
䋱䋷㪄䋲䊶䊶䊶 แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรียนรูส
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการพบปะสนทนารายบุคคล/ แบบตอบรับวันเวลานัดพบ
䋱䋸䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเยี่ยมบาน/ แบบตอบรับวันเวลานัดพบ
䋱䋹䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการซอมอพยพ / แบบตอบรับการเขารวมการซอมอพยพ ป./ม.ตน
䋲䋰䊶䊶䊶 เรือ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเริม่ ใชระบบกองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ป./ม.ตน
䋲䋱䊶䊶䊶 เรือ
หนังสือยินยอมเขารวมเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการชําระเงิน
ป./ม.ตน
䋲䋲䊶䊶䊶 เรือ
ป./ม.ตน
䋲䋳䊶䊶䊶 ขั้นตอนการโอนเงินผานบัญชี
ป./ม.ตน
䋲䋴䊶䊶䊶 แจงเงินคางชําระ
่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป
ป./ม.ตน
䋲䋵䊶䊶䊶 เรือ
ป./ม.ตน
䋲䋶䊶䊶䊶 แจงผลการตรวจสุขภาพประจําป
่ งการเรียนวายน้ํา
ป./ม.ตน
䋲䋷䊶䊶䊶 เรือ
㪈䊶䊶䊶

ม.ตน
ม.ตน

ป.
ม.ตน

ป./ม.ตน
ป./ม.ตน

㩷㪈

โปรดอานโดยละเอียด

䇭䇭䇭การปฐมนิเทศนนักเรียนใหม䇭䋨䈚䉖䈮䉈䈉䈏䈒㩷䈞䈧䉄䈇䈎䈇䋩
ทางโรงเรียนจักใชโอกาสนีอ้ ธิบายเรื่องสําคัญตางๆเชนสิ่งของที่ตองตระเตรียมหรือการ
เตรียมตัวกอนการเขาศึกษาใหแกผูปกครองของนักเรียนใหมที่จะเขาเรียนในชั้น
ประถมศึกษาในเดือนเมษายนนี้ และยังถือเปนโอกาสอันดียิ่งที่ผูปกครองจะไดทราบ
ถึงการใชชีวิตในโรงเรียนของประเทศญี่ปุนอีกดวย

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
ᐔᚑ䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭㩷䇭㩷䇭㩷䇭㩷㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ครูใหญโรงเรียนประถม__________________________
䋨ዊቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรียนใหม
䇭เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนจะจัดปฐมนิเทศนผูปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งกําลังจะเขาเปนนักเรียนใหมของเราตั้งแตเดือน
เมษายนนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความกรุณาทานสละเวลาเพื่อเขารวมการปฐมนิเทศนโดยพรอมเพรียงกัน

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


ᣣ

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________
3. สิ่งทีต่ องนํามาดวย

䇭䇭䊶อุปกรณสําหรับจดบันทึก
䇭䇭䊶รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)
䇭䇭䊶อื่นๆ(__________________________________________________________)

㶎 เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมายังโรงเรียน

䋲

การปฐมนิเทศนนักเรียนใหม䇭䋨䈚䉖䈮䉈䈉 䈏䈒 䈞䈧䉄䈇䈎䈇䋩

โปรดอานโดยละเอียด

ทางโรงเรียนจักใชโอกาสนีอ้ ธิบายเรื่องสําคัญตางๆเชนสิ่งของที่ตองตระเตรียมหรือ
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกผูปกครองของนักเรียนใหมที่จะเขาเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเดือนเมษายนนี้ และยังถือเปนโอกาสอันดียิ่งที่ผูปกครองจะ
ไดทราบถึงการใชชีวิตและการเรียนในโรงเรียนของประเทศญี่ปุนอีกดวย

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
㩷㩷ᐔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭㩷䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷㩷㩷䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน_______________________
䋨ਛቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนผูปกครองของนักเรียนใหม
䇭เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนจะจัดปฐมนิเทศนผูปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งกําลังจะเขาเปนนักเรียนใหมของเราตั้งแต
เดือนเมษายนนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความกรุณาทานสละเวลาเพื่อเขารวมการปฐมนิเทศนโดยพรอมเพรียงกัน

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


ᣣ

2. สถานที่ โรงเรียน________________________________________________________________________
3. สิ่งทีต่ องนํามาดวย

䇭䇭䊶อุปกรณสําหรับจดบันทึก
䇭䇭䊶รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)
䇭䇭䊶อื่นๆ(__________________________________________________________)

㶎 เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางมายังโรงเรียน

䋳

โปรดอานโดยละเอียด

䇭䇭䇭 พิธีเขารับการศึกษา䇭䋨䈮䉈䈉䈏䈒䈚䈐䋩
เปนการแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา และในวันดังกลาวนี้ ทางโรงเรียนใครเรียนเชิญ
ผูปกครองเพื่อมารวมพิธีพรอมกับบุตรหลานของทาน นอกจากนี้ จะมี
การแจกตําราเรียน อุปกรณตางๆที่ใชในโรงเรียนในวันดังกลาวดวย
䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
㩷㩷㩷ᐔᚑ䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ครูใหญโรงเรียนประถม__________________________

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีเขารับการศึกษา

㩿ዊቇᩞฬ䋩

ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้ ทางโรงเรียนจะจัดพิธีเขารับการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชิญทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷

2. สถานที่

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᣣ

โรงเรียน________________________________________________________________________

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

ลงทะเบียน

เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

พิธีเขารับการศึกษา

เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

คุณครูอธิบายแยกตามชั้นเรียน

เวลา ________:________น.

โรงเรียนเลิก(เดินทางกลับบาน)

4. สิ่งทีต่ องนํามาดวย
䂔 ใบการแจงเขาศึกษา/ใบการแจงรับเขาศึกษา 䂔㩷แบบฟอรมการโอนเงินเขาบัญชี 䂔㩷แบบสํารวจสุขภาพ
䂔㩷㩷อุปกรณสําหรับจดบันทึก
䂔㩷㩷รองเทาสําหรับสวมในอาคาร㩷(สําหรับผูปกครองกรุณาเตรียมรองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)
䂔 คาอุปกรณการเรียน(ประมาณ__________เยน)

䂔 คากระเปานักเรียน(ประมาณ_________ เยน)

䂔 อื่นๆ(__________________________________________________________)

5. อื่นๆ

䇭䊶กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน
䇭䊶เนือ่ งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสว นตัวในการเดินทางมาโรงเรียน

สถานที่ติดตอ䋺โรงเรียน䇭_______________________ (หมายเลขโทรศัพท_____________________)

䋴

พิธีเขารับการศึกษา䇭䋨䈮䉈䈉䈏䈒䈚䈐䋩

โปรดอานโดยละเอียด

เปนการแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขารับการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และในวันดังกลาวนี้ ทางโรงเรียนใครเรียนเชิญผูปกครอง
เพื่อมารวมพิธีพรอมกับบุตรหลานของทาน นอกจากนี้ วิธีการเรียนในชั้นมัธยม
ตนนั้นแตกตางจากชั้นประถมทางโรงเรียนจึงไดจัดใหมีการอธิบายเกี่ยวกับการ
ใชชวี ิตในโรงเรียนดวย

䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
㩷㩷㩷㩷ᐔᚑ䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน________________________

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีเขารับการศึกษา

㩿ਛቇᩞฬ䋩

䇭ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานไดเขาศึกษาในโรงเรียนมัธยมตนแหงนี้ ทางโรงเรียนจะจัดพิธีเขารับการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชิญทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.


2. สถานที่

ᣣ

โรงเรียน________________________________________________________________________

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

พิธีเขารับการศึกษา

เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

คุณครูอธิบายแยกตามชั้นเรียน

เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.

โรงเรียนเลิก (เดินทางกลับบาน)

4. สิ่งทีต่ องนํามาดวย
ผูปกครอง:

5. อื่นๆ

ลงทะเบียน

นักเรียน: 䂔 อุปกรณสําหรับจดบันทึก

䂔㩷㩷รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร

䂔 รองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน)

䂔

ใบแจงการรับเขาศึกษา

䂔

คาอุปกรณการเรียนและคาใชจายอื่นๆ___________(ประมาณ______________เยน)

䂔

อื่นๆ( ___________________________________________________________ )

䊶กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน
䊶เนือ่ งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสว นตัวในการเดินทางมาโรงเรียน
䊶ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาได เนือ่ งจากปวยไขหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ขอความกรุณาแจงใหทางโรงเรียน
ทราบลวงหนา

㩷㩷สถานที่ติดตอ㪑㩷โรงเรียน䇭__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

䋵

พิธีจบการศึกษา䇭
䇭䋨䈠䈧䈑䉊䈉䈚䈐䋩
เปนพิธีฉลองเนื่องในโอกาสที่บุตรหลานของทานไดสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งมีกําหนดเวลาศึกษา 6 ป ในโอกาสนี้จึงมีการเรียน
เชิญทานผูปกครองเขารวมพิธีเพื่อแสดงความยินดีรวมกัน

โปรดอานโดยละเอียด

䇭
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ครูใหญโรงเรียนประถม________________________
㩿ዊቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา
䇭ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานสําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดพิธีจบการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชิญทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
1. วันเวลา

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
䇭䇭㩷䇭䇭

2. สถานที่

䇭㩷䇭䇭ᣣ

โรงเรียน_________________________________________________________________

3. กําหนดการ เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
4. อื่นๆ

ลงทะเบียน
มอบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา

䊶กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน
䊶กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย
䊶เนือ่ งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสว นตัวในการเดินทางมาโรงเรียน
䊶ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาได เนือ่ งจากปวยไขหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ขอความกรุณาแจงใหทางโรงเรียน
ทราบลวงหนา

สถานที่ติดตอ䋺โรงเรียน䇭________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

䋶

พิธีจบการศึกษา䇭䋨䈠䈧䈑䉊䈉䈚䈐䋩
เปนพิธีฉลองเนื่องในโอกาสที่บุตรหลานของทานไดสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งมีกําหนดเวลาศึกษา 3 ป ในโอกาสนี้จึงมี
การมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา และเรียนเชิญทาน
ผูปกครองเขารวมพิธีเพื่อแสดงความยินดีรวมกัน

โปรดอานโดยละเอียด

䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
㩷㩷ᐔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䇭㩷㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷㩷䇭䇭䇭㩷㩷䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน___________________________
㩿ਛቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา
䇭ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของทานสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทางโรงเรียนไดจัดพิธีจบการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชิญทานผูปกครองและบุตรหลานเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

1. วันเวลา

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
ޓޓޓޓ

2. สถานที่

ޓޓޓᣣ

โรงเรียน________________________________________________________________________

3. กําหนดการ เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
4. อื่นๆ

ลงทะเบียน
มอบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา

䊶กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน
䊶กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย
䊶เนือ่ งจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสว นตัวในการเดินทางมายังโรงเรียน
䊶ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถเดินทางมาได เนือ่ งจากปวยไขหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม กรุณาแจงใหทางโรงเรียนทราบลวงหนา

สถานที่ติดตอ䋺โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

䋷

งานแนะแนวการศึกษา䇭
䇭䋨䈚䉖䉐 䈞䈧䉄䈇䈎䈇䋩

กรุณาสงแบบตอบรับ

䋪ㅢ⸶᩺ౝ䈅䉍

หลังจบการศึกษาบุตรหลานของทานจะเลือกเรียนอะไรตอ ทางโรงเรียนไดจัด
แนะแนวใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเพือ่ ใหนักเรียนสามารถเลือกเสนทางที่
เหมาะกับตนเองไดดวยตัวของนักเรียนเอง ดังนัน้ ผูปกครองจึงจําเปนตองรับทราบ
ขอมูลวามีเสนทางเลือกใดบางและตองเตรียมตัวอยางไรบาง

䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
㩷㩷㩷㩷ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷㩷䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน_____________________________
䋨ਛቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา

䇭งานแนะแนวการศึกษาในครัง้ นี้จัดขึ้นสําหรับทานผูปกครองทุกทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอความกรุณาทุกทาน
เขารวมโดยพรอมเพรียงกัน กรุณากรอกรายละเอียดดานลางและตัดสงครูประจําชั้นภายในเดือน_______ วันที่_______
䇭䇭

1.㩷㩷วันเวลา

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᣣ

เดือน_______ วันที่________ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
䇭䇭䇭䇭

ᣣ

โรงเรียน________________________________________________________________________
2.㩷㩷สถานที่
3.㩷㩷รายละเอียด 㽲㩷การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ
㽳㩷การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน
㽴㩷แนวทางอื่นๆ

䊶กรุณามาถึงโรงเรียนกอนเวลาเริ่มงาน

㽵 ถาม-ตอบ

䊶กรุณาเตรียมรองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร㩷(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน) มาดวย
䊶กรณีที่ตองการลาม กรุณาแจงความประสงคกับทางโรงเรียน

ㅴ〝⺑ળ䇭ㅢ⸶᩺ౝ䈅䉍

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 䋺เดือน_______ วันที_่ ______ ( ______)

งานแนะแนวการศึกษา

ឭᦼ㒢

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ䇭䇭䇭䇭䇭䇭

กรุณาทําเครือ่ งหมาย 䂾 ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
ขาพเจาจะ䋨䇭䇭เขารวม䇭䇭䊶䇭䇭ไมเขารวม䇭䇭䋩งานแนะแนวการศึกษา
䋨ตองการลาม䇭䇭䊶䇭䇭ไมตองการลาม䇭䋩
ภาษา______________หรือภาษา______________
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______

ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง_______________________________________

䋸
㪁ㅢ⸶᩺ౝ䈭䈚
งานแนะแนวการศึกษา䇭䋨䈚䉖䉐 䈞䈧䉄䈇䈎䈇䋩
หลังจบการศึกษาบุตรหลานของทานจะเลือกเรียนอะไรตอ ทางโรงเรียนไดจัด
แนะแนวใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกเสนทางที่
เหมาะกับตนเองไดดวยตัวของนักเรียนเอง ดังนั้นผูปกครองจึงจําเปนตองรับทราบ
ขอมูลวามีเสนทางเลือกใดบางและตองเตรียมตัวอยางไรบาง

กรุณาสงแบบตอบรับ

䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
㩷㩷㩷㩷ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷㩷䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน_________________________________
䋨ਛቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา

䇭งานแนะแนวการศึกษาในครัง้ นี้จัดขึ้นสําหรับทานผูปกครองทุกทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอความกรุณาทุกทานเขา
รวมโดยพรอมเพรียงกัน กรุณากรอกรายละเอียดดานลางและตัดสงครูประจําชั้นภายในเดือน_______ วันที่_______


1.วันเวลา

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᣣ

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
䇭䇭䇭䇭

䇭ᣣ

2.㩷㩷สถานที่

โรงเรียน________________________________________________________________________

3.㩷㩷รายละเอียด

㽲㩷การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ

䊶กรุณามาถึงโรงเรียนกอนเวลาเริม
่ งาน

㽳㩷การสอบเขาโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน

䊶กรุณาเตรียมรองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร

㽴㩷แนวทางอื่นๆ

(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน) มาดวย

㽵 ถาม-ตอบ

ㅴ〝⺑ળ䇭ㅢ⸶᩺ౝ䈭䈚

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 䋺 เดือน_______ วันที_่ ______ ( ______)
ឭᦼ㒢

งานแนะแนวการศึกษา

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ䇭䇭䇭䇭䇭䇭

กรุณาทําเครือ่ งหมาย 䂾 ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
ขาพเจาจะ䋨䇭䇭เขารวม䇭䇭䊶䇭䇭ไมเขารวม䇭䇭䋩งานแนะแนวการศึกษา
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________________

䋹

การเยี่ยมชมการเรียนการสอน䇭䋨䈛䉈䈑䉊䈉 䈘䉖䈎䉖䋩
เปนโอกาสดีที่ทานผูปกครองจะไดเห็นวาบุตรหลานของทาน
เรียนกันอยางไร และไดรับทราบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ดวย

โปรดอานโดยละเอียด

䇭
ปเฮเซที_่ ______เดือน_______วันที่________
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐔᚑ䇭㩷䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน____________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเยี่ยมชมการเรียนการสอน
䇭ทางโรงเรียนจะจัดใหทานผูปกครองไดเยี่ยมชมการเรียนการสอน เพื่อดูวาบุตรหลานของทานเวลาอยูที่โรงเรียน
เปนอยางไร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.วันเวลา

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

2. สถานที่ 䇭䂔 หองเรียน䇭(ชั้นปท_ี่ _____หอง____)

䂔㩷㩷หองดนตรี

䂔㩷㩷โรงยิม

䇭䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭⚵

䇭䂔㩷㩷หองเรียนวิทยาศาสตร

䂔㩷㩷หองงานชางและคหกรรม

䂔㩷㩷หองเรียนศิลปะ

䇭䂔㩷㩷หองโสตทัศนศึกษา

䂔㩷㩷หองเรียนคอมพิวเตอร

䂔㩷㩷หองสมุด

䇭䂔㩷㩷หองเรียนนานาชาติ

䂔㩷㩷หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ

䇭䂔 อื่นๆ (____________________________________________________________)
3. อื่นๆ

䊶กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาเริม่ งาน
䊶กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร (รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย
䊶เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถจึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัว
ในการเดินทางมายังโรงเรียน

㪈㪇

การประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น䇭䋨䈏䈦䈐䉈䈉 䈖䉖䈣䉖䈎䈇䋩

โปรดอานโดยละเอียด

เปนโอกาสที่ครูประจําชั้นและผูปกครองจะไดรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการใชชวี ิตในโรงเรียน ของบุตร
หลานวาเปนอยางไร
䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭䇭䇭䇭䇭ᐔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน__________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น
䇭เนื่องดวยจะมีการประชุมพบปะระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จึงใครขอเรียนเชิญ
ทานเขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
1. วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________㪑________น. ถึง ________㪑________น.


䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

2. สถานที่ 䇭䂔 หองเรียน䇭(ชั้นปท_ี่ _____หอง____)

䂔㩷㩷หองดนตรี

䂔㩷㩷โรงยิม

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭⚵

䇭䂔䇭หองเรียนวิทยาศาสตร

䂔䇭หองงานชางและคหกรรม

䂔䇭หองเรียนศิลปะ

䇭䂔䇭หองโสตทัศนศึกษา

䂔䇭หองเรียนคอมพิวเตอร

䂔䇭หองสมุด

䇭䂔䇭หองเรียนนานาชาติ

䂔䇭หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ

䇭䂔䇭อื่นๆ(____________________________________________________________)
3. อื่นๆ

䊶กรุณาเดินทางมาใหถึงโรงเรียนกอนกําหนดเวลาลงทะเบียน
䊶กรุณานํารองเทาสําหรับสวมภายในอาคาร䇭(รองเทาแตะสําหรับสวมภายในบาน) มาดวย
䊶เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถจึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัวใน
การเดินทางมายังโรงเรียน
䊶กรณีจําเปนตองใชลาม กรุณาปรึกษาครูประจําชั้นลวงหนา

㪈㪈

งานแขงขันกีฬา䇭
䇭䋨䈉䉖䈬䈉䈎䈇䋩
ทานผูปกครองสามารถเขารวมชมการแสดงและการแขงขันกรีฑา
ของกลุมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน การเขารวมของทานผูปกครอง
จะชวยเปนกําลังใจที่ดีใหกับนักเรียน

โปรดอานโดยละเอียด

䇭
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭ᐔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน_____________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแขงขันกีฬา
งานแขงขันกีฬามีกําหนดการดังตอไปนี้ ขอเรียนเชิญทานผูปกครองทุกทานมาเขารวมชม และสงแรงเชียรใหกับบุตรหลาน
ของทาน
1. วันเวลา

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________㪑________น. ถึง ________㪑________น.
䇭䇭

ᣣ

ในกรณีที่ฝนตก 䂔 เลื่อนเปนเดือน _____ วันที่ _____


2. สถานที่

ณ สนามกีฬาโรงเรียน_____________________

ᣣ

䂔㩷㩷ยกเลิก
䂔㩷㩷เปนไปตามกําหนดการเดิม

3. สิ่งทีต่ องนํามาดวย

4.㩷㩷อื่นๆ

ขาวกลอง ผาปูพื้น เชน เสื่อ ที่รองนั่งพลาสติก

䊶เนื่องจากภายในบริเวณโรงเรียนไมมีที่จอดรถ จึงใครขอความกรุณางดใชรถยนตสวนตัว

ในการเดินทางมายังโรงเรียน
㩷䊶ถาสภาพอากาศไมดีทางโรงเรียนจะติดตอกลับไป
การสงอีเมล ..... ทางโรงเรียนจะแจงรายละเอียดใหทางบานของนักเรียนทราบโดยอีเมล
(จําเปนตองแจงที่อยูอีเมลไวลวงหนา)
แผนผังการติดตอ.... ทางโรงเรียนจะติดตอไปทางโทรศัพทตามลําดับที่ไดกําหนดไว ซึ่ง
จะเรียกตารางกําหนดการวา "แผนผังการติดตอ" ขอความรวมมือทานผูปกครองทุกทาน
กรุณาเก็บรักษาผังการติดตอนี้ไวอยางดีและกรุณาอยาแจงหมายเลขโทรศัพทใหแกผูที่ไม
เกี่ยวของทราบ (เพื่อเปนการปกปองสิทธิสวนบุคคล)

䋱䋲㪄䋱

การเดินทางทัศนศึกษาทางไกล䇭
䇭䋨䈋䉖䈠䈒䋩

กรุณาสงแบบตอบรับ

䇭

การเรียนรูน อกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนเปนประสบการณที่ไม
สามารถหาไดจากการเรียนภายในหองเรียน เชน การเยี่ยมชมสถานที่สําคัญ การ
เที่ยวชมทามกลางธรรมชาตินั้นเปนสิ่งที่ชว ยใหนักเรียนไดเรียนรูธ รรมชาติ
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการศึกษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

䇭䇭䇭䇭ครูใหญโรงเรียนประถม______________________
䇭䇭䇭䋨ዊቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล
䇭การทัศนศึกษามีกําหนดการดังตอไปนี้ กรุณากรอกขอมูลลงในเอกสารตอบรับดานขวามือและนําสงครูประจําชั้นภายใน
䇭เดือน________ วันที่_______
䇭䇭䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭ᣣ

1.㩷㩷วันเดินทาง

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )
䇭䇭䇭䇭

2.㩷㩷สถานทีไ่ ป

ในกรณีที่ฝนตก 䂔 เลื่อนเปนเดือน ______ วันที่ ______

䇭䇭䇭ᣣ

__________________________________________

䂔㩷㩷ยกเลิก

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

䂔㩷㩷เปนไปตามกําหนดการเดิม

3.㩷㩷เวลานัดพบ䇭__________:____________น.

4.㩷㩷เวลาเลิก䇭__________:____________น.

5㪅㪅㩷สถานทีน่ ัดพบ䇭䂔㩷㩷โรงเรียน

6䋮
䋮สถานทีแ่ ยกยายกลับ䇭䂔 โรงเรียน

䇭䇭 䇭 䂔 อื่นๆ (________________________) 䇭䇭䇭䇭 䇭
䂔 อื่นๆ (_____________________)
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㶎㩷䂔㩷㩷ใหเด็กนักเรียนกลับเอง㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷
7.㩷㩷เครือ่ งแตงกาย 䂔䇭 แตงกายตามสบาย
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷䂔㩷㩷㩷(กรุณามารับที㩷่ __________________________)
䂔䇭 ชุดพละ(ชุดวอรม)
䂔䇭 ชุดนักเรียน
8.㩷㩷สิ่งทีต่ องนํามา

䂔㩷กระเปาเปสะพายหลัง

䇭䇭䂔 ขาวกลอง และกระติกน้ํา

䂔㩷㩷ผาปูพื้นรองนั่ง

䂔 ขนม(ภายในราคา________เยน)

䇭䇭䂔 ผาเช็ดหนาและกระดาษทิชชู

䂔㩷㩷ผาเช็ดมือ

䂔㩷หมวก

䇭䇭䂔 อุปกรณกันฝน เชน รม หรือ เสื้อกันฝน
䂔 อื่นๆ (_____________________________________________)
9.㩷㩷คาใชจาย

ประมาณ______________เยน 䋨䂔㩷㩷เก็บเงินจากผูปกครอง

䂔㩷㩷ถุงขยะ

䂔㩷㩷ใชจากเงินเก็บสะสม䋩

䇭㶎 ถาในวันเดินทางนักเรียนไมสามารถมาเขารวมไดกรุณาโทรแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในชวงเชาเวลา ______:_______น.
สถานที่ติดตอ㪑㩷โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

䋱䋲㪄䋲
㆙⿷䇭ෳടᛚ⻌ᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 䋺 เดือน______วันที_่ ______ (______)
ឭᦼ㒢



ᣣ

แบบยินยอมการเขารวมเดินทางทัศนศึกษาทางไกล
กรุณาทําเครือ่ งหมาย 䂾 ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
- ยินดีเขารวมเดินทางทัศนศึกษา - ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได
กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาที่
กําหนดไว
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______

ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง___________________________ࢴ㩷ตราประทับ

ขอควรระวังในการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล
䊶กรุณาเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนบนสิ่งของที่นําติดตัวมาใหชด
ั เจน
䊶ผูปกครองควรเตือนใหนักเรียนรักษากฎจราจรและใหเดินเรียงแถว
䊶ผูปกครองควรเตือนนักเรียนไมใหสงเสียงดังขณะอยูในรถโดยสาร
䊶กรุณาอยานําเงินและของมีคาติดตัวมา
䊶ในกรณีที่นักเรียนเมารถงาย㩷กรุณาใหทานยาแกเมารถมาจากที่บาน

(นํายาแกเมารถติดตัวมาดวยเพื่อใชตอนเดินทางกลับ)

㪈㪊㪄㪈

กรุณาสงแบบตอบรับ

䇭

การเรียนรูน อกโรงเรียน䇭䋨䈖䈉䈏䈇 䈏䈒䈚䉈䈉䋩
การเรียนรูน อกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียน เปนประสบการณ
ที่ไมสามารถหาไดจากการเรียนรูภ ายในหองเรียน เชน การเยี่ยมชม
สถานที่สําคัญ และในขณะที่นักเรียนเพลิดเพลินกับธรรมชาติ นักเรียน
ก็สามารถกระชับมิตรภาพอันดีระหวางเพื่อนฝูงใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
ได
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน____________________________
㩿ਛቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเรียนรูน อกโรงเรียน
การเรียนรูน อกโรงเรียนมีกําหนดการดังตอไปนี้ กรุณากรอกขอมูลลงในแบบยินยอมดานขวามือและนําสงภายใน
เดือน________ วันที่________
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷

1.㩷วันเดินทาง

ᣣ

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )
䇭䇭䇭䇭䇭

2.㩷สถานทีไ่ ป

ในกรณีที่ฝนตก

䇭䇭䇭䇭ᣣ

________________________________

䂔 เลื่อนเปนเดือน ____ วันที่ _____
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ
䂔㩷㩷ยกเลิก
䂔㩷㩷เปนไปตามกําหนดการเดิม

3.㩷เวลานัดพบ䇭__________㪑____________น.

4.㩷เวลาเลิก䇭__________㪑____________น.

5㪅㩷สถานทีน่ ัดพบ䇭䂔㩷โรงเรียน

6䋮สถานทีแ่ ยกยายกลับ䇭䂔 โรงเรียน

䇭䇭䇭 䂔 อื่นๆ (_______________________) 䇭䇭䇭䇭
7.㩷เครือ่ งแตงกาย 䂔 แตงกายตามสบาย
䂔 ชุดพละ(ชุดวอรม)
䂔㩷ชุดนักเรียน
䇭䇭

8.㩷สิ่งทีต่ องนํามา

䂔㩷กระเปาเปสะพายหลัง

䇭

䂔

อื่นๆ (_______________________)

ขาวกลอง และกระติกน้ํา
䂔㩷ขนม(ภายในราคา_______เยน) 䂔㩷㩷ผาเช็ดหนาและกระดาษทิชชู
䂔㩷หมวก

䂔㩷㩷ผาปูพื้นรองนั่ง

䂔

䂔㩷㩷ผาเช็ดมือ

อุปกรณกันฝน เชน รม หรือ เสื้อกันฝน
䂔 อื่นๆ(______________________________________________)
9.㩷คาใชจาย

䂔

ประมาณ______________เยน 㩷㩷㩷㩷䋨䂔㩷㩷เก็บเงินจากผูปกครอง

䂔㩷㩷ถุงขยะ

䂔㩷㩷ใชจากเงินเก็บสะสม䋩

㶎ถาในวันเดินทางนักเรียนไมสามารถมาเขารวมไดกรุณาโทรแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในชวงเชาเวลา _____㪑_____น.

สถานที่ติดตอ㪑 โรงเรียน________________________ (หมายเลขโทรศัพท________________________)

䋱䋳㪄䋲
ᩞᄖቇ⠌䇭ෳടᛚ⻌ᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 䋺 เดือน______วันที_่ ______ (______)
ឭᦼ㒢



ᣣ

แบบยินยอมการเขารวมการเรียนรูน อกโรงเรียน
กรุณาทําเครือ่ งหมาย㩷䂾㩷㩷ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
- ยินดีเขารวมการเรียนรูนอกโรงเรียน - ไมสามารถเขารวมการเรียนรูนอกโรงเรียนในครั้งนี้ได
䇭䇭䇭
กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาที่
กําหนดไว
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______

ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง___________________________ࢴ㩷ตราประทับ

บันทึกขอความ

䋱䋴

ทัศนศึกษาพักคางแรม䇭
䇭䋨䈚䉈䈉䈏䈒 䉍䉊䈖䈉䋩
ในปการศึกษาสุดทายทางโรงเรียนจะจัดใหนักเรียนทุกคนเขารวมทัศนศึกษา
และพักคางแรมนอกสถานที(่ นักเรียนประถมพัก 1-2 คืน) เพื่อเปดโอกาสให
ครูและนักเรียนไดเชื่อมสัมพันธกันโดยผานทางกิจกรรมกลุมที่จัดขึ้น

กรุณาสงแบบตอบรับ

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

ครูใหญโรงเรียนประถม__________________________
㩿ዊቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม

䇭การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้ รายละเอียดอื่นๆจะแจงใหนักเรียนทราบในภายหลัง กรุณากรอกขอมูลในแบบ
ยินยอมการเขารวมที่อยูดานลางนี้ใหเรียบรอยและนําสงครูประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่______ (____)
䇭

䇭䇭ᣣ

1.㩷㩷สถานทีไ่ ป㩷___________________________________________________
2.㩷㩷วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) 䌾 เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )
䇭䇭䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭ᣣ

䂔 อื่นๆ 䋨___________________________________䋩
3䋮
䋮สถานทีน่ ัดพบ䇭䂔 โรงเรียน
4.㩷㩷เวลานัดพบ䇭__________㪑____________น.
䂔 อื่นๆ 䋨___________________________________䋩
5. สถานทีแ่ ยกยายกลับ䇭䂔 โรงเรียน
6.㩷㩷เวลาถึงทีห่ มาย䇭__________㪑____________น.
ประมาณ________________เยน 䂔㩷㩷เก็บเงินจากผูปกครอง 䂔㩷㩷ใชจากเงินเก็บสะสม
7. คาใชจาย
䇭㶎 ติดตอสอบถาม㪑 โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)
ୃቇᣏⴕ䇭ෳടᛚ⻌ᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 䋺 เดือน______วันที_่ ______(______)
ឭᦼ㒢

䇭䇭䇭

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาพักคางแรม

䇭䇭ᣣ

กรุณาทําเครือ่ งหมาย㩷䂾㩷㩷ลอมรอบขอความที่ทานเลือก กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับให
เรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาที่กําหนดไว
- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา

- ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได
䇭䇭กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______

ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________ࢴ㩷ตราประทับ

䋱䋵

กรุณาสงแบบตอบรับ

䇭䇭䇭 ทัศนศึกษาพักคางแรม䇭䋨䈚䉈䈉䈏䈒 䉍䉊䈖䈉䋩
ในปการศึกษาสุดทายทางโรงเรียนจะจัดใหนักเรียนทุกคนเขารวมการทัศน
ศึกษาและพักคางแรมนอกสถานที(่ นักเรียนมัธยมตนพัก 2-3 คืน) เพื่อเปด
โอกาสใหครูและนักเรียนไดเชื่อมสัมพันธกันโดยผานทางกิจกรรมกลุมที่
จัดขึ้น
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน______________________________
㩿ਛቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักคางแรม

䇭การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้ รายละเอียดอื่นๆจะแจงใหนักเรียนทราบในภายหลัง กรุณากรอกขอมูล
ในแบบยินยอมการเขารวมที่อยูดานลางนี้ใหเรียบรอยและนําสงครูประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่_______ (___)


ᣣ

1.㩷㩷สถานทีไ่ ป㩷___________________________________________________
2.㩷㩷วันเดินทาง เดือน_______ วันที่_______ ( ___ ) 䌾 เดือน_______ วันที่_______ ( ___ )
䇭䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

䇭

䇭䇭䇭ᣣ

䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(___________________________________)
3䋮
䋮สถานทีน่ ัดพบ䇭䂔 โรงเรียน
4.㩷㩷เวลานัดพบ䇭__________㪑____________น.
䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(___________________________________)
5. สถานทีแ่ ยกยายกลับ䇭䇭䂔 โรงเรียน
6.㩷㩷เวลาถึงทีห่ มาย䇭__________㪑____________น.
䂔㩷㩷ใชจากเงินเก็บสะสม
7. คาใชจาย ประมาณ_________________เยน 䂔㩷㩷เก็บเงินจากผูปกครอง
䇭㶎 ติดตอสอบถาม㪑 โรงเรียน__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)
ୃቇᣏⴕ䇭ෳടᛚ⻌ᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 䋺 เดือน______วันที_่ ______ (______)
ឭᦼ㒢

䇭䇭䇭

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาพักคางแรม

ᣣ

กรุณาทําเครือ่ งหมาย㩷䂾㩷㩷ลอมรอบขอความที่ทานเลือก กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลง
ตราประทับใหเรียบรอยและกรุณานําสงครูประจําชั้นภายในวันเวลาที่กําหนดไว
- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา

- ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได
䇭䇭กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง___________________________ࢴ㩷ตราประทับ

䋱䋶㪄䋱

ทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม䇭
䇭䋨䈚䉆䈎䈇 䈔䉖䈏䈒䋩
การเรียนรูน อกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนที่ไมสามารถหาไดจาก
ประสบการณภายในหองเรียน เชน การเยี่ยมชมสถานที่ตางๆในทองถิ่น
หรือ โรงงานตางๆ

กรุณาสงแบบตอบรับ

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ครูใหญโรงเรียนประถม_____________________________
㩿ዊቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม

การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้ กรุณากรอกขอมูลในแบบยินยอมการเขารวมที่อยูดานขวามือนี้และนําสงครู
ประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่_____ (_____)
䇭㩷㩷㩷㩷㩷
䇭䇭䇭ᣣ
䇭ในกรณีที่ฝนตก㪑 䂔 เลื่อนเปนวันที_่ ______เดือน______
䇭ᣣ

1.㩷㩷วันเดินทาง

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ )
㩷㩷䇭㩷㩷㩷

3.㩷㩷เวลานัดพบ䇭__________㪑____________น.

7. เครือ่ งแตงกาย
8.สิ่งทีต่ องนํามา

䂔

ศึกษาและการเรียนในหองเรียนตามปกติ
䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(___________________________________)

5. สถานทีน่ ัดพบ䇭䂔 โรงเรียน
㶎䂔

䂔㩷㩷เปนไปตามหมายกําหนดการเดิม
䂔㩷㩷ใหนักเรียนเตรียมพรอมทั้งการทัศน

4.㩷㩷เวลาเลิก䇭__________㪑____________น.

䂔

䂔㩷㩷ยกเลิก

䇭䇭ᣣ

2.㩷㩷สถานทีไ่ ป㩷______________________________________

6. สถานทีแ่ ยกยายกลับ䇭

䇭䇭

โรงเรียน

䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(___________________________________)

ใหนักเรียนกลับเอง䇭 䂔 (กรุณามารับที่ ________________________________ )

แตงกายตามสบาย

䂔

ชุดพละ䇭䇭䂔 ชุดนักเรียน

䂔㩷㩷กระเปาเปสะพายหลัง 䂔㩷㩷ขาวกลองและกระติกน้ํา
䂔㩷㩷อุปกรณจดบันทึก

䂔㩷㩷ผาเช็ดหนาและกระดาษทิชชู

䂔㩷㩷หมวก

䂔

䂔

ผาปูพื้น เชน เสื่อ หรือผาพลาสติก
䂔㩷㩷ผาเช็ดมือ

อุปกรณกันฝน เชน รม หรือเสื้อกันฝน 䂔㩷㩷ถุงขยะ
䂔㩷㩷ขนม㩷(ภายในราคา________เยน) 䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(______________________________________)
9.㩷㩷คาใชจาย

ประมาณ __________ เยน 䋨䂔㩷㩷เก็บเงินจากผูปกครอง

䂔㩷㩷ใชจากเงินเก็บสะสม㪀

㶎ถาในวันเดินทางนักเรียนไมสามารถมาเขารวมไดกรุณาโทรแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในชวงเชาเวลา _____

㪑㩷 ______ น.

䇭 สถานที่ติดตอ㪑 โรงเรียน䇭__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

䋱䋶㪄䋲
␠ળቇෳടᛚ⻌ᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ : เดือน________วันที_่ _______ (____)
ឭᦼ㒢

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᣣ

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม
กรุณาทําเครือ่ งหมาย㩷䂾㩷㩷ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา

- ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได
กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและนําสงคุณครูประจําชั้นภายในวันเวลาที่กําหนดไว
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________ ࢴ㩷ตราประทับ

ขอควรระวังในการทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม
䊶กรุณาเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนบนสิ่งของที่นําติดตัวมาใหชด
ั เจน
䊶ผูปกครองควรเตือนใหนักเรียนรักษากฎจราจรและใหเดินเรียงแถว
䊶ผูปกครองควรเตือนนักเรียนไมใหสงเสียงดังขณะที่อยูในรถโดยสาร
䊶กรุณาอยานําเงินและของมีคาติดตัวมา
䊶ในกรณีที่นักเรียนเมารถงาย㩷กรุณาใหทานยาแกเมารถมาจากที่บาน

㩷㩷㩿นํายาแกเมารถติดตัวมาดวยเพื่อใชตอนเดินทางกลับ㪀

䋱䋷㪄䋱

ทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม䇭
䇭䋨䈚䉆䈎䈇 䈔䉖䈏䈒䋩
การเรียนรูน อกหองเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนที่ไมสามารถหาได
จากประสบการณภายในหองเรียน เชน การเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ใน
ทองถิ่น หรือ โรงงาน

กรุณาสงแบบตอบรับ

䇭

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭ᐔᚑ䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตน__________________________

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม

䋨ਛቇᩞฬ䋩

䇭การทัศนศึกษามีหมายกําหนดการดังตอไปนี้ กรุณากรอกขอมูลในแบบยินยอมการเขารวมที่อยูดานขวามือนี้และนําสงครู
ประจําชั้นภายในเดือน________ วันที่_______ (_____)
䇭䇭

1. วันเดินทาง

䇭䇭䇭ᣣ

เดือน_______ วันที่_______ ( ____ )


ในกรณีที่ฝนตก : 䂔 เลื่อนเปนวันที_่ ______เดือน______
䇭䇭䇭䇭ᣣ

ᣣ

䇭䇭䇭

2. สถานทีไ่ ป㩷______________________________________

䂔㩷㩷ยกเลิก

3. เวลานัดพบ䇭__________:____________น.

䂔㩷㩷เปนไปตามหมายกําหนดการเดิม

4. เวลาเลิก䇭__________:____________น.

䂔㩷㩷ใหนักเรียนเตรียมพรอมทั้งการทัศน

5. สถานทีน่ ัดพบ䇭
䇭䇭䇭䇭䂔 โรงเรียน

ศึกษาและการเรียนในหองเรียนตามปกติ
䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(___________________________________)

6. สถานทีแ่ ยกยายกลับ䇭

䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(___________________________________)

7. เครือ่ งแตงกาย
8.สิ่งทีต่ องนํามา

䂔

โรงเรียน

䂔

แตงกายตามสบาย䇭䇭䇭䂔 ชุดพละ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䂔 ชุดนักเรียน

䂔㩷㩷กระเปาเปสะพายหลัง

䂔㩷㩷ขาวกลองและกระติกน้ํา

䂔㩷㩷อุปกรณจดบันทึก

䂔㩷㩷ผาเช็ดหนาและกระดาษทิชชู

䂔㩷㩷หมวก

䂔

䂔

ผาปูพื้น เชน เสื่อ หรือผาพลาสติก
䂔㩷㩷ผาเช็ดมือ

อุปกรณกันฝน เชน รม หรือเสื้อกันฝน 䂔㩷㩷ถุงขยะ
䂔㩷㩷ขนม㩷(ภายในราคา________เยน) 䂔㩷㩷อื่นๆ㩷(_______________________________________)
9.㩷㩷คาใชจาย
㶎

ประมาณ _____________ เยน 䋨䂔㩷㩷เก็บเงินจากผูปกครอง

䂔㩷㩷ใชจากเงินเก็บสะสม㪀

ถาในวันเดินทางนักเรียนไมสามารถมาเขารวมไดกรุณาโทรแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในชวงเชาเวลา ____ : ____ น.
䇭 สถานที่ติดตอ㪑 โรงเรียน䇭__________________________ (หมายเลขโทรศัพท_______________________)

䋱䋷㪄䋲

␠ળቇ㩷ෳടᛚ⻌ᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ : เดือน______วันที_่ ______ (____)
ឭᦼ㒢



ᣣ

แบบยินยอมการเขารวมทัศนศึกษาเรียนรูส ังคม
กรุณาทําเครือ่ งหมาย㩷䂾㩷㩷ลอมรอบขอความที่ทานเลือก
- ยินดีเขารวมทัศนศึกษา

- ไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ได
กรุณาแจงเหตุผลที่ไมสามารถมาเขารวมได
เหตุผล:

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงตราประทับใหเรียบรอยและนําสงคุณครูประจําชั้นภายในวันเวลาที่กําหนดไว
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง____________________________ࢴ㩷ตราประทับ

บันทึกขอความ

䋱䋸

กรุณาสงแบบตอบ

การพบปะสนทนารายบุคคล䇭䋨䈖䈛䉖 䉄䉖䈣䉖䋩
ทางโรงเรียนจัดใหมีการพบปะสนทนาเปนรายบุคคลเพื่อพูดคุยกันระหวางครูประจําชั้น
นักเรียนและผูปกครองในเรือ่ งตางๆ เชน ความประพฤติ อนาคตทางการศึกษา เปนตน
(บางกรณี อาจมีการพบปะสนทนาระหวางครูประจําชั้นกับผูปกครองเพียงลําพัง) เนื่องจาก
เปนโอกาสสําคัญ จึงขอใหรวมมือกับทางโรงเรียนดวย
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

ผูอํานวยการโรงเรียน______________________________
䋨ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการพบปะสนทนารายบุคคล
เนื่องดวยทางโรงเรียนจัดใหมีการพบปะสนทนารายบุคคลดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความ
รวมมือจากทานผูปกครองเลือกวันเวลาที่ทานสะดวก โดยกรอกแบบตอบรับดานลาง ตัดแบบตอบรับและสงคืนครู
ประจําชั้นของบุตรหลานทาน จากนั้นทางโรงเรียนจะแจงกําหนดการที่แนนอนใหทานทราบอีกครัง้ ในภายหลัง
䇭䇭
ᣣ
㶎 หากทานตองการลามกรุณาแจงดวย
1.㩷㩷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.
㶎 เวลาที่ใชในการสนทนาตอ 1 ทานประมาณ
นาที
2.㩷㩷สถานที่ 䂔 ชั้นปท_ี่ _________หอง_______䂔㩷㩷อื่นๆ㩷( _____________________________________ )
3. สิ่งทีต่ องนํามา

䂔㩷อุปกรณสําหรับจดบันทึก 䂔

รองเทาสําหรับสวมในอาคาร(รองเทาแตะสําหรับสวมในบาน)

วันกําหนดสงแบบตอบรับ : เดือน______วันที_่ ______ (______)
ឭᦼ㒢



แบบตอบรับเกี่ยวกับการพบปะสนทนารายบุคคล
(กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในชอง

䂔

ੱ㕙⺣

ᣣ

)

䂔㩷㩷เวลาที่สะดวก㩷ลําดับที่ 1 เดือน _____ วันที่ ____㩷㪃㩷ลําดับที㩷่ 2㩷เดือน㩷㪶㪶㪶㪶㪶㩷วันที่㩷㪶㪶㪶㪶㩷㪃㩷㩷ลําดับที㩷่ 3 เดือน _____ วันที่ ____
䂔㩷㩷สะดวกทุกเวลา



䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ



䇭䇭ᣣ

ตองการลาม䇭䇭䇭䇭䂔 ไมตองการ
ภาษา______________หรือภาษา______________
ชั้นปท_ี่ ____ หอง_____เลขที่ _____ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________________
㶎䂔

䇭

䇭ᣣ

กรุณาสงแบบตอบรับ

การเยี่ยมบาน䇭
䇭䋨䈎䈩䈇 䈾䈉䉅䉖䋩
ทางโรงเรียนจัดใหมีการเยี่ยมบานเพื่อสรางโอกาสในการพบปะพูดคุยระหวาง
ครูประจําชั้นกับทานผูปกครองเกี่ยวกับความประพฤติของบุตรหลานของทาน
ขณะที่อยูที่บานกับที่โรงเรียน เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญจึงขอใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียนดวย
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน_____________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเยี่ยมบาน

ทางโรงเรียนจัดใหมีการเยี่ยมบานดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความรวมมือจากทานผูปกครองเลือกวัน
เวลาที่ทานสะดวก โดยกรอกแบบตอบรับดานลาง ตัดแบบตอบรับและสงคืนครูประจําชั้นของบุตรหลานทาน จากนั้นทาง
โรงเรียนจะแจงกําหนดการที่แนนอนใหทานทราบอีกครัง้ ในภายหลัง
䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭ᣣ

เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________:________น. ถึง ________:________น.
㩷㶎㩷㩷เวลาที่ใชในการพบปะสนทนาประมาณ___________นาที
2. รายละเอียด 䇭䊶การพูดคุยเกี่ยวกับความประพฤติของบุตรหลานของทานขณะที่อยูที่บาน
䇭䊶คําถาม ขอเสนอแนะ และเรือ่ งอื่นๆที่ทานตองการสอบถามหรือแจงใหทางโรงเรียนทราบ
㶎 ทานไมจําเปนตองเตรียมอาหารหรือเครือ
่ งดื่มไวสําหรับครูประจําชั้น
㶎 หากทานตองการลามกรุณาแจงในแบบตอบรับดวย
1.㩷㩷วันเวลา

วันกําหนดสงแบบตอบรับ : เดือน_____วันที_่ _____ (_____)
ឭᦼ㒢

แบบตอบรับเกี่ยวกับการเยี่ยมบาน
㩿กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในชอง

䂔



ኅᐸ⸰

ᣣ

㪀

䂔㩷㩷เวลาที่สะดวก㩷ลําดับที่ 1เดือน ____ วันที่ ____ , 㩷ลําดับที㩷่ 2㩷เดือน㩷㪶㪶㪶㪶㩷วันที่㩷㪶㪶㪶㪶㩷㪃㩷㩷ลําดับที㩷่ 3 เดือน ____ วันที่ ____
䂔㩷㩷สะดวกทุกเวลา



䂔㩷㩷ไมสะดวกเลย

䇭䇭ᣣ

䇭

ᣣ

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

ตองการลาม䇭 䇭䇭䇭䇭䂔 ไมตองการลาม
 ޓޓޓޓภาษา______________หรือภาษา____________
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________________
㶎䂔

䋱䋹

䋲䋰

การซอมอพยพ䇭䋨䈵䈐䉒䈢䈚 䈒䉖䉏䉖䋩
ในกรณีที่เกิดแผนดินไหวหรือภัยพิบัติรุนแรง เพื่อที่บุตรหลานของทานไดกลับ
สูที่พักอาศัยไดอยางปลอดภัย จึงจําเปนจะตองใหทานผูปกครองมารับตัวบุตร
หลานของทานที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดใหมีการซอมเพื่อปองกันตัวเอง
และซอมการอพยพเพื่อสงมอบตัวนักเรียนถึงมือทานผูปกครองอยางปลอดภัย
การซอมอพยพนี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก จึงขอใหทานผูปกครองใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียนดวย

กรุณาสงแบบตอบรับ

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
ᐔᚑ䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน__________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการซอมอพยพ
เนื่องจากทางโรงเรียนจะจัดใหมีการซอมอพยพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทางโรงเรียนจึงใครขอความรวมมือจาก
ทานผูปกครองเขารวมการซอมโดยพรอมเพรียงกัน
กรุณากรอกแบบตอบรับดานลาง ตัดแบบตอบรับและสงคืนครูประจําชั้นของบุตรหลานทาน
1.㩷㩷วันเวลา เดือน_______ วันที่_______ ( ______ ) เวลา ________㪑________น. ถึง ________㪑________น.
䇭䇭䇭

䇭䇭䇭ᣣ

2.㩷㩷สถานที่ โรงเรียน _______________________________________________
ᒁ䈐ᷰ䈚⸠✵

วันกําหนดสงแบบตอบรับ 㪑 เดือน______วันที_่ ______ (_____)
ឭᦼ㒢 䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

แบบตอบรับการเขารวมการซอมอพยพ
㩿กรุณาทําเครือ
่ งหมาย ลงในชอง 䂔 㪀

ในการซอมอพยพครัง้ นี้ ขาพเจา

䂔

䂔

เขารวม ชื่อผูเขารวมในการซอมอพยพ _____________________________
มีความเกี่ยวของกับนักเรียนในฐานะเปน㪑_______________________
ไมเขารวม

ชั้นปท_ี่ ____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง______________________________________

䋲䋱

กรุณาสงแบบตอบรับ

ระบบกองทุนชวยเหลือเมือ่ เกิดภัยพิบัติ䇭䋨䈘䈇䈏䈇 䈐䉊䈉䈘䈇 䈐䉈䈉䈸 䈞䈇䈬䋩
เปนระบบเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล ในกรณีที่บุตรหลานของทาน
ไดรับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบของทางโรงเรียน ทางโรงเรียน
ยินดีจะรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาทําขวัญ และคาใชจายอื่นๆ
ใหกับทานผูปกครอง โดยทานผูปกครองตองยื่นหนังสือยินยอมและสงเงินสมทบ
ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
ᐔᚑ䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭㩷㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷㩷㩷䇭㩷䇭䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

ผูอํานวยการโรงเรียน___________________________
䇭䇭䇭䇭㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเริม่ ใชระบบกองทุนชวยเหลือเมือ่ เกิดภัยพิบัติ
คณะกรรมการการศึกษา______________ไดทําสัญญาเรือ่ งทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติกับศูนยสงเสริมกีฬาแหงญีป่ ุน เพื่อ
เปนการเตรียมพรอมใหกับบุตรหลานของทานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติอันคาดไมถึง ในการเขารวมเปนสมาชิกกองทุนทาน
จะตองกรอกหนังสือยินยอมและประทับตรายางลายมือชื่อและสงกลับมาที่โรงเรียนภายในเดือน _____วันที่_____
ขอความกรุณาทานผูปกครองสงเงินสมทบรายปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น_________ เยน
ทางโรงเรียนจะ 䂔䇭เก็บเงินสมทบโดยการหักจากบัญชีธนาคาร / ไปรษณีย
䂔䇭เก็บเงินสมทบในภายหลัง

䇭䇭㩷㩷㩷㩷㩷䇭䇭䇭㩷㩷㩷ᣣ

ἴኂᷣ⛎ઃᐲ䇭หᗧᦠ

วันกําหนดสงแบบตอบรับ : เดือน______วันที_่ ______ (______)
ឭᦼ㒢

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

หนังสือยินยอมเขารวมเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือเมือ่ เกิดภัยพิบัติ
เรียน คณะกรรมการการศึกษา________________________
ในระหวางที่บุตรหลานของขาพเจาศึกษาอยูที่โรงเรียนนี้ ขาพเจายินดีเขารวมเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ซึ่งเปนกองทุนที่ตั้งขึ้นจากความรวมมือของคณะกรรมการการศึกษา และศูนยสงเสริมกีฬาแหงญีป่ ุน
ชื่อโรงเรียน _______________________________________
ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______ ชื่อนักเรียน _______________________________________
ชื่อผูปกครอง_______________________________ࢴ㩷ตราประทับ

䋲䋲

การชําระคาใชจาย䇭
䇭䋨䈚䉈䈉䈐䉖䋩
แมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของรัฐในประเทศญีป่ ุนจะเปนระบบคา
เลาเรียนฟรี ตําราเรียนฟรี แตทางโรงเรียนยังจําเปนตองขอความรวมมือจากทาน
ผูปกครองในการชําระคาใชจายสวนตัวอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะเรียกเก็บตามวาระ ในการ
ชําระเงินผูปกครองสามารถเลือกชําระเงินได 2 วิธีคือ 㽲 ชําระดวยเงินสด หรือ 㽳
ชําระผานบัญชีธนาคาร / ไปรษณีย ในกรณีนี้ ทานจะตองเปดบัญชีกับธนาคาร /
ไปรษณียและตองนําเอกสารคําขอโอนเงินจากทางโรงเรียนไปยื่นใหกับทางธนาคาร/
ไปรษณีย จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทาน

โปรดอานโดยละเอียด

ปเฮเซที_่ _____เดือน______วันที่_______
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐔᚑ䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭㩷䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷䇭㩷䇭㩷䇭䇭ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน___________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการชําระเงิน
คาใชจายที่ทางโรงเรียนจําเปนตองขอความรวมมือจากทานผูปกครองมีดังตอไปนี้ ขอความกรุณาทานผูปกครองโปรดชําระเงิน
ตามกําหนดเวลาดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
㩷㩷㩷㩷㩷㩷䂔䇭จะทําการหักจากบัญชีที่ไดแจงไวจึงใครขอความกรุณานําฝากเงินเขาบัญชีธนาคารหรือที่

㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ทําการไปรษณียตามที่ไดแจงไวกรุณานําเงินฝากเขาบัญชีกอนวันกําหนดชําระเงิน
䇭䇭䂔䇭จะรับชําระเปนเงินสด จึงใครขอความกรุณาฝากเงินมากับบุตรหลานของทานในวันที่กําหนดชําระเงินดวย
㶎 เพื่อปองกันการสูญหาย กรุณากําชับบุตรหลานของทานใหนําเงินมาใหครูประจําชั้นในทันทีทม
ี่ าถึงโรงเรียนในตอนเชา

1. วันชําระเงิน䇭䇭䇭เดือน ___________วันที่ __________
䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭䇭ᣣ

2. รวมเปนจํานวนเงินทัง้ สิ้น䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭เยน
รายละเอียด

䂔

คาอาหารกลางวัน __________________________ เยน

䂔

คาอุปกรณการเรียน __________________________ เยน

䂔

คาสมาคมผูปกครองและครู䇭__________________________ เยน

䂔

คากิจกรรมการเรียนรู นอกโรงเรียน __________________________ เยน

(การเดินทางทัศนศึกษาทางไกล แคมป การเรียนรูส ังคม ทัศนศึกษาพักคางแรม หองเรียนเคลื่อนที่ การเยี่ยมชม
ศึกษาวัฒนธรรม)
䂔 อื่นๆ __________________________ เยน

䋲䋳

โปรดอานโดยละเอียด

ขั้นตอนในการโอนเงินผานบัญชี 䇭䋨䈖䈉䈙 䈸䉍䈎䈋䋩

1. เมื่อถึงวันที่กําหนด จะทําการหักคาใชจายโดยอัตโนมัติจากธนาคารหรือที่ทําการไปรษณียตามที่โรงเรียนไดระบุไว
䂔䇭ธนาคาร㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶㪶สาขา/สาขายอย____________________________________
䂔䇭ที่ทําการไปรษณีย_ ______________สาขา/สาขายอย___________________________________

2. กรุณาเปดบัญชีกับสถาบันการเงิน กอนเขาศึกษา
3. ในการเปดบัญชีที่ธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย ทานตองเตรียมเอกสารที่สามารถใชแสดงตน เชน บัตรประกันสุขภาพ
ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวชาวตางชาติ พรอมกับตราประทับลายมือชื่อไปใหพรอม
4. กรุณากรอก "ใบคําขอโอนเงินผานบัญชีเงินฝาก" แลวนําไปยื่นที่ธนาคารหรือที่ทําการไปรษณียตามที่ไดระบุไว
㶎

เอกสารฉบับนี้ตองกรอกแยก 1 ใบตอนักเรียน 1 คน แม ในกรณีที่นักเรียนมีพี่นองและไดมีการเปดบัญชีไวแลว ก็ตอง
ยื่นเอกสารนี้ใหมอีกครัง้ หนึ่ง

เอกสารที่จําเปนในการดําเนินการ (เอกสารที่ตองนําไปยื่นตอธนาคาร/ที่ทําการไปรษณียตามที่ไดระบุไว)
䊶ใบคําขอโอนเงินผานบัญชีเงินฝาก
䊶สมุดบัญชีเงินฝาก
䊶ตราประทับลายมือชื่อที่ใชสําหรับสมุดบัญชีเงินฝาก

5. จะทําการหักเงินฝากในวันที่ _____________ของทุกเดือน กรุณานําเงินไปฝากเขาบัญชีภายในวันที่กําหนดนี้
6. หากมีเหตุอันทําใหไมสามารถนําเงินไปฝากเขาบัญชีได กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน

㶎

ติดตอสอบถาม㪑㩷โรงเรียน䇭___________________________䇭หมายเลขโทรศัพท: ( __________________________ )
(ผูรับผิดชอบ: _______________________ )

䋲䋴

ปเฮเซที_่ ______เดือน_______วันที่________
㩷㩷ᐔᚑ䇭㩷㩷䇭䇭ᐕ䇭䇭㩷㩷䇭㩷㩷㩷䇭㩷㩷䇭䇭䇭䇭䇭㩷㩷㩷㩷䇭㩷㩷㩷䇭㩷㩷㩷㩷ᣣ

โปรดอานโดยละเอียด

แจงเงินคางชําระ䇭
䇭䋨䉂䈱䈉䈐䉖䋩

เรียน ทานผูปกครองของ
㩿ఽ┬䊶↢ᓤ᳁ฬ䋩

ผูอํานวยการโรงเรียน_________________________
㩿ቇᩞฬ䋩

เนื่องดวยมีการคางชําระคาใชจายซึ่งมีความจําเปนสําหรับโรงเรียน จึงใครขอความกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและชําระ
เงินดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
䇭䂔䇭จะทําการหักจากบัญชีที่ไดแจงไว จึงใครขอความกรุณานําฝากเงินเขาบัญชีธนาคารหรือที่ทําการไปรษณียตามที่ได
䇭䇭䇭แจงไว
㶎㩷㩷กรุณานําเงินฝากเขาบัญชีลวงหนาอยางนอยหนึ่งวันกอนวันกําหนดชําระเงิน
䇭䂔䇭จะรับชําระเปนเงินสด จึงใครขอความกรุณาฝากเงินมากับบุตรหลานของทานในวันที่กําหนดชําระเงินดวย
1. กําหนดวันชําระเงิน:䇭䇭เดือน ________________ วันที่ __________________
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭

䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

2. ยอดรวม:䇭__________________________________ เยน
รายละเอียด䋺

䂔䇭คาอาหารกลางวัน㩷______________________㩷เยน
䂔䇭คาหนังสือเรียน ________________________ เยน
䂔䇭คาสมาคมผูปกครองและครู㩷________________________㩷เยน
䂔䇭คากิจกรรมการเรียนรูน
 อกโรงเรียน

________________________ เยน
(การเดินทางทัศนศึกษาทางไกล แคมป การเรียนรูส ังคม ทัศนศึกษาพักคางแรม
หองเรียนเคลื่อนที่ การเยี่ยมชมศึกษาวัฒนธรรม)
䂔䇭อื่นๆ㩷________________________ เยน

3. หากมีเหตุอันทําใหไมสามารถชําระเงินได กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน
㶎

ติดตอสอบถาม: โรงเรียน ___________________________䇭หมายเลขโทรศัพท: ( _____________________ )
(ผูรับผิดชอบ: ______________________________ )

䋲䋵

การตรวจสุขภาพประจําป䇭䋨䈩䈇䈐 䈔䉖䈖䈉 䈚䉖䈣䉖䋩

โปรดอานโดยละเอียด

ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการตรวจรางกายทุกปเพื่อใหทราบถึงพัฒนาการ และสุขภาพ
รางกายของนักเรียน และจะมีการแนะนําเกี่ยวกับการรักษา และการดูแลสุขภาพให
เหมาะสมตามผลตรวจ

ปเฮเซที_่ ______เดือน_______วันที่________
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᐔᚑ䇭㩷䇭ᐕ䇭㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷䇭㩷㩷䇭㩷㩷㩷㩷㩷䇭䇭䇭㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷䇭㩷㩷㩷㩷ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง
ผูอํานวยการโรงเรียน______________________
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䋨ቇᩞฬ䋩

เรือ่ งแจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป
เนื่องดวยจะมีการตรวจสุขภาพตามรายการดังตอไปนี้ และอาจมีการตรวจที่ตองขอความรวมมือจากทานผูปกครองดวย จึง
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
1. วันเวลา

เดือน ____________วันที่ __________ ( _________ )


2. รายละเอียดการตรวจ

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

䂔㩷㩷การตรวจสุขภาพทั่วไป

䂔㩷㩷การตรวจวัดสายตา

䂔㩷㩷การวัดสวนสูงชั่งน้ําหนัก

䂔㩷㩷การตรวจความสามารถในการจําแนกสี

䂔㩷㩷การตรวจสุขภาพฟน

䂔㩷㩷การตรวจพยาธิ

䂔㩷㩷การตรวจตา

䂔㩷㩷การตรวจปสสาวะ

䂔

การตรวจหู คอ จมูก

䂔㩷㩷การตรวจความสามารถในการฟง

䂔

䂔㩷㩷การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
䂔㩷㩷การตรวจหาเชื้อวัณโรคแบบทูเบอรคูลิน

อื่นๆ ( _______________________________________________________ )

ผลการตรวจจะแจงใหทราบภายหลัง ในกรณีที่จําเปนตองรับการรักษา เมื่อไดรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกลบาน
แลว ขอความกรุณายื่นใบแจงผลการรักษาแกทางโรงเรียนดวย
㶎

䋲䋶

ผลการตรวจสุขภาพประจําป䇭䋨䈩䈇䈐 䈔䉖䈖䈉 䈚䉖䈣䉖 䈔䈦䈎䋩
ทางโรงเรียนจะแจงผลการตรวจสุขภาพซึ่งจัดขึ้นเปนประจําใหแกผูปกครองทราบ
จึงใครขอความรวมมือจากทานในกรณีที่ไดรับคําแนะนําใหทําการรักษาโรคหรือ
คําแนะนําดานสุขภาพอนามัย

กรุณาสงแบบตอบรับ

ปเฮเซที_่ ______เดือน_______วันที่________
㩷䇭㩷䇭ᐔᚑ䇭㩷䇭䇭䇭ᐕ䇭㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷䇭㩷㩷䇭㩷㩷㩷㩷㩷䇭䇭䇭㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷䇭㩷㩷㩷㩷ᣣ

เรียน ทานผูปกครอง

ผูอํานวยการโรงเรียน_______________________________

䋨ఽ┬䊶↢ᓤ᳁ฬ䋩

㩿ቇᩞฬ䋩

แจงผลการตรวจสุขภาพประจําป
แจงผลการตรวจสุขภาพประจําป

สวนสูง

䂔㩷㩷ไมพบความผิดปกติ
䂔

น้ําหนัก
ซ.ม.

ความสูงขณะนั่ง
ก.ก.
ซ.ม.

จากผลการตรวจสุขภาพ บุตรหลานของทานจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาโรค ในหัวขอตอไปนี้

<แผนกทันตกรรม>
<แผนกจักษุ>
<แผนกคอ หู จมูก>

䂔㩷ฟนผุ

䂔㩷㩷หินปูน

䂔㩷㩷การจัดเรียงตัวของฟน

䂔㩷สายตา

䂔㩷㩷เยื่อบุตา

䂔㩷㩷อื่นๆ

䂔㩷ความสามารถในการไดยิน

䂔㩷㩷หูชั้นกลางอักเสบ 䂔

䂔㩷เยื่อจมูกอักเสบ 䂔㩷㩷ตอมทอนซิลบวมโต 䂔㩷㩷อื่นๆ

<แผนกอายุรกรรม> 䂔㩷หัวใจ
<อื่นๆ>
䋨

䂔㩷㩷ปสสาวะ

䂔㩷㩷อื่นๆ

อื่นๆ
ติดตอแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล
ติดตอแผนกจักษุของโรงพยาบาล
อาจมีความผิดปกติในการไดยิน
ติดตอแผนกหู คอ จมูกของโรงพยาบาล
ติดตอ แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาล
䂔

䋩

㶎 ขอความกรุณายื่นเอกสารดานลางแกทางโรงเรียน หลังจากที่ไดทําการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลใกลบานเปนที่เรียบรอยแลว
ቯᦼஜᐽ⸻ᢿ⚿ᨐ䋨ฃ⸻ႎ๔䋩

(ทานผูปกครองโปรดกรอกหลังจากไปพบแพทยทโี่ รงพยาบาลเรียบรอยแลว)

หนังสือแจงผลการตรวจ

(กรุณาทําเครือ่ งหมาย  ในชอง 䂔 )
䂔䇭เดินทางไปโรงพยาบาล และไดรับการรักษาเรียบรอยแลว
䂔䇭ขณะนี้กําลังรักษาอยูที่โรงพยาบาล ยังตองใชเวลาในการรักษาอีกระยะหนึ่ง
䂔䇭เดินทางไปโรงพยาบาลแลว แพทยแจงวาใหรอดูอาการกอนสักระยะหนึ่ง
เดือน
䇭䇭䇭䇭䇭䇭

วันที่ __________
䇭䇭䇭ᣣ

ชั้นปท_ี่ _____ หอง_____เลขที่ _______

ชื่อนักเรียน ____________________________________
ชื่อผูปกครอง___________________________________

㩷
㩷
䋲䋷

โปรดอ่าน
โดยละเอียด

การฝกวายน้ํา䋺 ในชวงฤดูรอน ชัว่ โมงพลศึกษาที่โรงเรียนจะสอนวายน้ํา
เด็ก ๆ มักจะสวมชุดวายน้ําเหมือน ๆ กันลงวายในสระเพื่อความปลอดภัย
ของการสอนนวันที่มีการสอนวายน้ําทุกเชาจะตองแจงใหทางโรงเรียน
ทราบวาบุตรของทานสุขภาพแข็งแรงดีหรือไม
ปเฮเซที_่ ______เดือน_______วันที_่ _______
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐔᚑ䇭䇭䇭䇭䇭ᐕ䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᣣ

เรียนทานผูปกครอง

ผูอํานวยการโรงเรียน

เรือ่ งการเรียนวายน้ํา
䋱䋮กอนวันที่จะเรียนวายน้ํา โปรดตรวจดูเล็บมือและเล็บเทาของบุตรทานวาตัดสั้นหรือไม และตรวจดูความสะอาดในหูของ

บุตรทานดวย
䋲䋮เชาวันที่มีเรียนวายน้ํา โปรดวัดอุณหภูมิลูกของทาน แลวกรอกอุณหภูมิและสภาพรางกายของบุตรทานลงในแบบฟอรม
䋳䋮ขอใหทานผูปกครองประทับชื่อของทาน (หรือเซ็นชื่อ) อนุญาตใหบุตรไปเรียนวายน้ํา ถาทานไมอนุญาตโปรดอยาประทับตรา

หรือเซ็นชื่อ
䋴䋮หาทานไมกรอกอุณหภูมิรางกายของบุตรทานหรือไมประทับชื่อในแบบฟอรม ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหบุตรทานลงวายน้ํา
䋵䋮หากบุตรของทานมีอาการดังตอไปนี้ จะไมสามารถลงวายน้ําได
䋱䋩䇭เปนโรคเกีย่ วกับตา เชนเปลือกตาหรือนัยนตาอักเสบ
䋲䋩䇭หูสวนกลางและสวนในอักเสบ
䋳䋩䇭เปนโรคผิวหนังอักเสบชนิดติดตอได
䋴䋩䇭เปนโรคหัวใจหรือโรคเกีย่ วกับไต
䋵䋩䇭เปนหวัด ทองรวง มีไข หรือนอนไมพอ
䋶䋮โปรดเตรียมหมวกวายน้ําและแวนตาวายน้ํามาดวย กรุณาตรวจสอบกับทางโรงเรียนเรื่องสีของชุดวายน้ําและหมวก
䋷䋮โปรดใหบุตรของทานรวบผมกิบ
๊ ติดหรือรัดผมดวยหนังยางใหเรียบรอยกอนวายน้ํา

วัน㩷㪆㩷เดือน
䇭䇭ᣣ䇭㪆䇭

แบบฟอรมเกี่ยวกับวิชาเรียนวายน้ํา㩷䋨ตัวอยาง䋩

อุณหภูมิรางกาย

สภาพรางกาย

ஜᐽ⁁ᘒ䋺䇭䉋䈇 䊶䉒䉎䈇

᷷

/

㷄

/

㷄

/

㷄

จะใหบุตรเรียนวายน้ําหรือไม ประทับตรา
ෳട䇭䇭䊶 ਇෳട

ดี㩷䊶ไมดี

เรียน㩷䊶㩷ไมเรียน

ดี㩷䊶ไมดี
ดี㩷䊶ไมดี

เรียน㩷䊶㩷ไมเรียน
เรียน㩷䊶㩷ไมเรียน

ශ㐓

