
ทศันศึกษา 2563 

บ.ต.ม. 007.1/2563      โรงเรียนอนุบาล สามภาษาบา้นตน้ไม ้

        973/2 ซอยพิบูลยอุ์ปถมัภ ์ แขวงสามเสนนอก   

        เขตหว้ยขวางกรุงเทพ ฯ  10310 
      

 21  กนัยายน  2563 
 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัเรียนไปทศันศึกษา 
เรียน   ท่านผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้น K1  
 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไม้จะน านักเรียนระดับช้ันK1  ไปโครงการสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ  และส่ิงแวดล้อม  ดอยน ้าซับ  ในวนัพุธที่ 7 ตุลาคม 2563  โดยจะออกเดินทางดว้ยรถตูโ้รงเรียนเวลา 08.00 น. 
และจะกลบัถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 11.00 น. หลงัจากกลบัถึงโรงเรียนแลว้นกัเรียนจะด าเนินกิจกรรมตามปกติ  ใน
การไปคร้ังน้ีมีนกัเรียนจ านวน 34 คน มีครูผูค้วบคุมดูแลจ านวน  9  คน  โดยมีคุณครูกัลยา  ภูศรี  เป็นหัวหนา้ในการ
ควบคุมดูแล   

 โอกาสน้ีใคร่ขออนุญาตน าบุตรหลานในความปกครองของท่าน ไปทศันศึกษาในคร้ังน้ีให้นักเรียน
แต่งกายด้วยเส้ือพละ  กางเกงพละ และกระติกน ้าพร้อมเขียนช่ือเรียบร้อยมาร่วมกิจกรรม  นอกจากน้ีทางโรงเรียนใคร่
ขอความร่วมมือผู ้ปกครองส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.และส่งใบตอบรับคืนครูประจ าชั้ นภายในวันพุธ                       
ท่ี 30  กนัยายน  2563  เพื่อทางโรงเรียนจะไดด้ าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

         (ผศ.ศรีสุดา  ไกรวพนัธ์ุ) 

            รักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียน  

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

ใบตอบรับการไปทัศนศึกษานักเรียนระดบัช้ัน K1 
(ส่งคืนครูประจ าชั้นภายในวนัท่ี 30  กนัยายน  2563 ) 

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

  อนุญาตใหน้กัเรียนในปกครองไปทศันศึกษาได ้

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

  ไม่อนุญาต 

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

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

       ......../..................../2563 

 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไม ้
โทร.02-277-8170, 085-599-1641 
 



ทศันศึกษา 2563 

บ.ต.ม.007.2 /2563      โรงเรียนอนุบาล สามภาษาบา้นตน้ไม ้

        973/2 ซอยพิบูลยอุ์ปถมัภ ์ แขวงสามเสนนอก   

        เขตหว้ยขวางกรุงเทพ ฯ  10310 
      

 21  กนัยายน  2563 
 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัเรียนไปทศันศึกษา 
เรียน   ท่านผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้น K2  
 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้จะน านักเรียนระดับช้ันK2 ไปโครงการสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ  และส่ิงแวดล้อม  ดอยน ้าซับ  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 8  ตุลาคม  2563  โดยจะออกเดินทางดว้ยรถตูโ้รงเรียน     
เวลา 08.00 น. และจะกลบัถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 11.30 น. หลงัจากกลบัถึงโรงเรียนแลว้นกัเรียนจะด าเนินกิจกรรม
ตามปกติ  ในการไปคร้ังน้ีมีนกัเรียนจ านวน 43 คน  มีครูผูค้วบคุมดูแลจ านวน 10 คน โดยมีคุณครูกัลยา  ภูศรี  เป็น
หวัหนา้ในการควบคุมดูแล   

 โอกาสน้ีใคร่ขออนุญาตน าบุตรหลานในความปกครองของท่าน ไปทศันศึกษาในคร้ังน้ีให้นักเรียน
แต่งกายด้วยเส้ือพละ  กางเกงพละ และกระติกน ้าพร้อมเขียนช่ือเรียบร้อยมาร่วมกิจกรรม  นอกจากน้ีทางโรงเรียนใคร่
ขอความร่วมมือผู ้ปกครองส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.และส่งใบตอบรับคืนครูประจ าชั้ นภายในวันพุธ                       
ท่ี 30  กนัยายน  2563  เพื่อทางโรงเรียนจะไดด้ าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

         (ผศ.ศรีสุดา  ไกรวพนัธ์ุ) 

            รักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียน  

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

ใบตอบรับการไปทัศนศึกษานักเรียนระดบัช้ัน K2 
(ส่งคืนครูประจ าชั้นภายในวนัท่ี 30  กนัยายน  2563) 

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

  อนุญาตใหน้กัเรียนในปกครองไปทศันศึกษาได ้

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

  ไม่อนุญาต 

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

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

       ......../..................../2563 

 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 
โทร.02-277-8170, 085-599-1641 
 



ทศันศึกษา 2563 

บ.ต.ม. 007.3/2563      โรงเรียนอนุบาล สามภาษาบา้นตน้ไม ้

        973/2 ซอยพิบูลยอุ์ปถมัภ ์ แขวงสามเสนนอก   

        เขตหว้ยขวางกรุงเทพ ฯ  10310 
      

 21  กนัยายน  2563 
 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัเรียนไปทศันศึกษา 
เรียน   ท่านผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้น K3  
 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้จะน านักเรียนระดับช้ันK3 ไปโครงการสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ  และส่ิงแวดล้อม  ดอยน ้าซับ  ในวันศุกร์  ที่ 9  ตุลาคม  2563  โดยจะออกเดินทางดว้ยรถตูโ้รงเรียน              
เวลา 08.00  และจะกลบัถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 11.30 น. หลงัจากกลบัถึงโรงเรียนแลว้นกัเรียนจะด าเนินกิจกรรม
ตามปกติ  ในการไปคร้ังน้ีมีนกัเรียนจ านวน  27 คน มีครูผูค้วบคุมดูแลจ านวน 9  คน โดยมี คุณครูกัลยา  ภูศรี  เป็น
หวัหนา้ในการควบคุมดูแล    

 

 โอกาสน้ีใคร่ขออนุญาตน าบุตรหลานในความปกครองของท่าน ไปทศันศึกษาในคร้ังน้ี   ให้นักเรียน
แต่งกายด้วยเส้ือพละ  กางเกงพละ และกระติกน ้าพร้อมเขียนช่ือเรียบร้อยมาร่วมกิจกรรม  นอกจากน้ีทางโรงเรียนใคร่
ขอความร่วมมือผูป้กครองส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.และส่งใบตอบรับคืนครูประจ าชั้นภายในวนัพุธ ท่ี 30   
กนัยายน  2563  เพื่อทางโรงเรียนจะไดด้ าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

         (ผศ.ศรีสุดา  ไกรวพนัธ์ุ) 

             รักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียน  

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

ใบตอบรับการไปทัศนศึกษานักเรียนระดบัช้ัน K3 
(ส่งคืนครูประจ าชั้นภายในวนัท่ี 30  กนัยายน  2563) 

ขา้พเจา้ ช่ือ-สกลุ................................................................................................................................. เป็นผูป้กครองของ 
นกัเรียน ช่ือ-สกลุ........................................................................................................................................... ระดบัชั้น K3 
 

  อนุญาตใหน้กัเรียนในปกครองไปทศันศึกษาได ้

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

  ไม่อนุญาต 

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

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

                      ......../..................../2563 

 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 
โทร.02-277-8170, 085-599-1641 
 


