
ทศันศึกษา 2562 

บ.ต.ม. 010.1/2562      โรงเรียนอนุบาล สามภาษาบา้นตน้ไม ้

        973/2 ซอยพิบูลยอุ์ปถมัภ ์ แขวงสามเสนนอก   

        เขตหว้ยขวางกรุงเทพ ฯ  10310 
      

 8  กรกฎาคม  2562 
 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัเรียนไปทศันศึกษา 
เรียน   ท่านผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้น K1  
 

 ดว้ยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไมจ้ะน ำนักเรียนระดับช้ันK1 ไปพิพิธภัณฑ์กองทัพอำกำศ    
ในวนัพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎำคม 2562  โดยจะออกเดินทางดว้ยรถตูโ้รงเรียนเวลา 08.00 น. พร้อมทั้งรับประทานอาหาร
กลางวนั ณ พิพิธภณัฑ์กองทพัอากาศ    และจะกลบัถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 13.00 น. หลงัจากกลบัถึงโรงเรียนแลว้
นกัเรียนจะด าเนินกิจกรรมตามปกติ  ในการไปคร้ังน้ีมีนกัเรียนจ านวน 49 คน มีครูผูค้วบคุมดูแลจ านวน 11 คน  โดยมี
คุณครูสุภำรัตน์     เถำทอง  เป็นหวัหนา้ในการควบคุมดูแล   

 โอกาสน้ีใคร่ขออนุญาตน าบุตรหลานในความปกครองของท่าน ไปทศันศึกษาในคร้ังน้ีให้นักเรียน
แต่งกำยด้วยเส้ือพละ  กำงเกงพละ และกระติกน ้ำพร้อมเขียนช่ือเรียบร้อยมาร่วมกิจกรรม  นอกจากน้ีทางโรงเรียนใคร่
ขอความร่วมมือผูป้กครองส่งนกัเรียนก่อนเวลา 08.00 น.  และส่งใบตอบรับคืนครูประจ าชั้นภายใน วนัจนัทร์ท่ี  
15  กรกฎาคม  2562  เพื่อทางโรงเรียนจะไดด้ าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

         (ผศ.ศรีสุดา  ไกรวพนัธ์ุ) 

                  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

......................................................................................................................................................................... 

ใบตอบรับกำรไปทัศนศึกษำนักเรียนระดบัช้ัน K1 
(ส่งคืนครูประจ าชั้นภายในวนัท่ี 15  กรกฎาคม  2562 ) 

ขา้พเจา้ ช่ือ-สกุล................................................................................................................................. เป็นผูป้กครองของ 
นกัเรียน ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ระดบัชั้น ................ กลุ่ม........................................... 
 

  อนุญาตใหน้กัเรียนในปกครองไปทศันศึกษาได ้

(นกัเรียนมีโรคประจ าตวัคือ............................................... ยาท่ีนกัเรียนแพ.้...........................................) 

  ไม่อนุญาต 

ลงช่ือ............................................................... ผูป้กครอง 

              หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก........................................................ 

       ......../..................../2562 

 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไม ้
โทร.02-277-8170, 085-599-1641 
คุณครูสุภารัตน์     เถาทอง โทร.086-775-9449 
 



ทศันศึกษา 2562 

บ.ต.ม.010.2 /2562      โรงเรียนอนุบาล สามภาษาบา้นตน้ไม ้

        973/2 ซอยพิบูลยอุ์ปถมัภ ์ แขวงสามเสนนอก   

        เขตหว้ยขวางกรุงเทพ ฯ  10310 
      

 8  กรกฎาคม  2562 
 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัเรียนไปทศันศึกษา 
เรียน   ท่านผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้น K2  
 

 ดว้ยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไมจ้ะน ำนักเรียนระดับช้ันK2 ไปทัศนศึกษำ ณ พพิธิภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหำนคร  แห่งที่ 1  (จตุจักร)  ในวันอังคำร  ที่ 23  กรกฎำคม  2562 โดยจะออกเดินทางด้วยรถตูโ้รงเรียน     
เวลา 08.00 น. พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวนั ณ พิพิธภณัฑเ์ด็กกรุงเทพมหานคร  แห่งท่ี 1  (จตุจกัร) และจะกลบั
ถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 14.00 น. หลงัจากกลบัถึงโรงเรียนแลว้นกัเรียนจะด าเนินกิจกรรมตามปกติ  ในการไปคร้ังน้ีมี
นักเรียนจ านวน 39 คน  มีครูผูค้วบคุมดูแลจ านวน 11 คน โดยมีคุณครูสุภำรัตน์     เถำทอง  เป็นหัวหน้าในการ
ควบคุมดูแล   

 โอกาสน้ีใคร่ขออนุญาตน าบุตรหลานในความปกครองของท่าน ไปทศันศึกษาในคร้ังน้ีให้นักเรียน
แต่งกำยด้วยเส้ือพละ  กำงเกงพละ และกระติกน ้ำพร้อมเขียนช่ือเรียบร้อยมาร่วมกิจกรรม  นอกจากน้ีทางโรงเรียนใคร่
ขอความร่วมมือผู ้ปกครองส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.และส่งใบตอบรับคืนครูประจ าชั้ นภายในวนัจันทร์                  
ท่ี 15  กรกฎาคม  2562  เพื่อทางโรงเรียนจะไดด้ าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

         (ผศ.ศรีสุดา  ไกรวพนัธ์ุ) 

                  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

......................................................................................................................................................................... 

ใบตอบรับกำรไปทัศนศึกษำนักเรียนระดบัช้ัน K2 
(ส่งคืนครูประจ าชั้นภายในวนัท่ี 15  กรกฎาคม  2562) 

ขา้พเจา้ ช่ือ-สกุล................................................................................................................................. เป็นผูป้กครองของ 
นกัเรียน ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ระดบัชั้น ................ กลุ่ม........................................... 
 

  อนุญาตใหน้กัเรียนในปกครองไปทศันศึกษาได ้

(นกัเรียนมีโรคประจ าตวัคือ............................................... ยาท่ีนกัเรียนแพ.้...........................................) 

  ไม่อนุญาต 

ลงช่ือ............................................................... ผูป้กครอง 

              หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก........................................................ 

       ......../..................../2562 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 
โทร.02-277-8170, 085-599-1641 
คุณครูสุภารัตน์     เถาทอง โทร.086-775-9449 
 



ทศันศึกษา 2562 

บ.ต.ม. 010.3/2562      โรงเรียนอนุบาล สามภาษาบา้นตน้ไม ้

        973/2 ซอยพิบูลยอุ์ปถมัภ ์ แขวงสามเสนนอก   

        เขตหว้ยขวางกรุงเทพ ฯ  10310 
      

 8  กรกฎาคม  2562 
 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัเรียนไปทศันศึกษาพิพิธภณัฑเ์กษตร 
เรียน   ท่านผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้น K3  
 

 ดว้ยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไมจ้ะน ำนักเรียนระดับช้ันK3 ไปพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ในวันพุธที่  24  กรกฎำคม  2562 โดยจะออกเดินทางด้วยรถตู ้โรงเรียน             
เวลา 08.00 น. พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวนั ณ พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
และจะกลบัถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 15.00 น. หลงัจากกลบัถึงโรงเรียนแลว้นกัเรียนจะด าเนินกิจกรรมตามปกติ  ใน
การไปคร้ังน้ีมีนกัเรียนจ านวน  33 คน มีครูผูค้วบคุมดูแลจ านวน 10 คน โดยมี คุณครูสุภำรัตน์     เถำทอง  เป็นหวัหนา้
ในการควบคุมดูแล    

 

 โอกาสน้ีใคร่ขออนุญาตน าบุตรหลานในความปกครองของท่าน ไปทศันศึกษาในคร้ังน้ีให้นักเรียน
แต่งกำยด้วยเส้ือกีฬำสี  กำงเกงขำส้ัน  หมวก   และกระติกน ้ำ(มีสำยคล้องคอ)พร้อมเขียนช่ือเรียบร้อยมาร่วมกิจกรรม  
เตรียมเส้ือพละ   กำงเกงพละ  ส ำหรับเปลี่ยน 1 ชุด  นอกจากน้ีทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือผูป้กครองส่งนกัเรียน
ก่อนเวลา 07.50 น.และส่งใบตอบรับคืนครูประจ าชั้นภายในวนัจนัทร์ท่ี 15  กรกฎาคม  2562  เพื่อทางโรงเรียนจะได้
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและด าเนินการ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

         (ผศ.ศรีสุดา  ไกรวพนัธ์ุ) 

                  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

......................................................................................................................................................................... 

ใบตอบรับกำรไปทัศนศึกษำนักเรียนระดบัช้ัน K3 
(ส่งคืนครูประจ าชั้นภายในวนัท่ี 15  กรกฎาคม  2562) 

ขา้พเจา้ ช่ือ-สกุล................................................................................................................................. เป็นผูป้กครองของ 
นกัเรียน ช่ือ-สกุล........................................................................................................................................... ระดบัชั้น K3-Banana 
 

  อนุญาตใหน้กัเรียนในปกครองไปทศันศึกษาได ้

(นกัเรียนมีโรคประจ าตวัคือ............................................... ยาท่ีนกัเรียนแพ.้...........................................) 

  ไม่อนุญาต 

ลงช่ือ............................................................... ผูป้กครอง 

              หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก........................................................ 

                      ......../..................../2562 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 
โทร.02-277-8170, 085-599-1641 
คุณครูสุภารัตน์     เถาทอง โทร.086-775-9449 
 


