
 

บ.ต.ม.031/2563                            โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ 
                  973/2  ซ.พิบูลอุปถัมภ์   สามเสนนอก 
                   ห้วยขวาง    กรุงเทพฯ   10310 
 

 

19  กุมภาพันธ์  2564 
 

 

เร่ือง   ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสัมพันธ์  
เรียน   ท่านผู้ปกครองระดับชั้น K3 ทุกท่าน 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย  1. กำหนดการกิจกรรมค่ายสัมพันธ ์

2. รายการสิ่งของท่ีนักเรียนต้องเตรียมมา และใบตอบรับ 
 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้  จะจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ข้ึนให้กับนักเรียนระดับชั้น K3  ประจำปี
การศึกษา 2563  ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564  ณ ค่ายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้  โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม  ฝึกการ
แสดงออกและความอดทน  โดยผ่านกิจกรรมจากฐานต่างๆ ที่จัดให้อย่างครบถ้วนอยู่ในภายใต้มาตรการความปลอดภัยในการ
ป้องกันโรคโควิด-19  มีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ช่วงเช้า  เป็นกิจกรรมภายในเข้าตามฐานการเรียนรู้ 
2. ช่วงเย็น  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน K3 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ(กำหนดผู้เข้าร่วมครอบครัว
ละ 2 ท่านเท่าน้ัน) ชมการแสดงความสามารถของนักเรียน  ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองอยู่ร่วมตลอดเวลา
การจัดกิจกรรมรอบกองไฟ  เมื่อกิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นแล้วขอเชิญร่วมกันรับประทานอาหารที่ทาง
โรงเรียนจัดให้ 
3. ผู้ปกครองรับกลับบ้าน  ในวันเสาร์ท่ี 13 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
4. นักเรียนในระดับชั้น K3 นอนพักแรมท่ีโรงเรียนเป็นเวลา 1 คืน  โดยจะมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  หาก
ไม่ประสงค์ให้นักเรียนนอนพักแรม  กรุณาระบุในใบตอบรับล่วงหน้า  
5. โปรดส่งใบตอบรับท้ายหนังสือฉบับนี้คืนไว้ท่ีครูประจำชั้นได้ภายในวันจันทร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 

อนึ่ง กิจกรรมช่วงเช้า – บ่าย เป็นกิจกรรมภายในระหว่างคุณครูและนักเรียนเท่าน้ัน  จึงขอความร่วมมือ
จากท่านผู้ปกครอง ส่งนักเรียนก่อนเวลา 8.00 น.   ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยท่ีให้
ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา  

 

  จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                           (ผศ.ศรีสุดา    ไกรวพันธุ์) 
                       รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
 
แบบตอบรับส่วนน้ี  ส่งคืนครูประจำชั้น ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง ของ ด.ช./ ด.ญ. .......................................................................................................................... ระดับชั้น K3  
รับทราบเร่ืองการเข้าค่ายสัมพันธ์  ในวันท่ี 12-13 มีนาคม 2564  ณ ค่ายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้  แล้ว                
 อนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย             อื่นๆ ..........................................................   
 

ลงชื่อ............................................................... ผู้ปกครอง 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก............................................................ 

     ............./..................../2564 

โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้   
โทร.02-277-8170, 085-599-1641  mail: office@baantonmai.ac.th   web: www.Baantonmai.ac.th  
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กำหนดการกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ระดับช้ัน K3 
ปีการศึกษา 2563 

 

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 
 07.00 - 08.00 น.   ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนท่ีโรงเรียน 
 08.00 – 08.30 น.  นักเรียนเข้ากลุ่ม / ด่ืมนม  
 08.50 – 09.00 น.  พิธีลอดซุ้ม เปิดกิจกรรมค่ายสัมพันธ ์
 09.20 – 10.30 น.  ฐานที่ 1 กิจกรรมตามหา RC 
 10.40 – 12.00 น.  กิจกรรมตามฐาน 
      ฐานที่ 2 สามัคคี              ฐานที่ 3 พิสูจน์สัมผัส 

ฐานที่ 4 ไว้เน้ือ เชื่อใจ   ฐานที่ 5 ประกอบอาหาร 
           12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหาร / พักผ่อน  
 13.00 - 13.50 น.   ซ้อมการแสดงรอบกองไฟตามกลุ่ม 
 14.00 – 14.20 น.   รับประทานอาหารว่าง (เตรียมตัวเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ) 
 14.20 - 16.00 น.    ฐานที่ 6 กิจกรรมทางน้ำ 
 17.00 – 17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น 
 18.00 – 19.30 น.  กิจกรรมรอบกองไฟ  ชมการแสดงของเด็กแต่ละกลุ่ม(ผปค.เข้าร่วมกิจกรรม) 
 19.30 – 20.00 น.   รับประทานรอบดึก (ผปค.และนักเรียน) 

20.00 น.    เตรียมตัวสวดมนต์เข้านอน 
  

วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564    
 06.00 – 07.00 น.    ต่ืนนอน / ออกกำลังกาย / อาบนำ้แต่งชุดพละ 
 07.30 – 08.00 น.   ทำบุญตักบาตรท่ีโรงเรียน (นิมนต์พระจากวัดสามัคคีธรรม) 
 09.00 – 09.30 น.   รับประทานอาหารเช้า 
           09.30 น.                                 เตรียมตัวกลับบ้าน 
 
***  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
***  กิจกรรมช่วงเช้าเป็นกิจกรรมภายในของคุณครูและนักเรียนเท่าน้ัน!!! 
***  ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ 17.30 น. สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% 
***  กำหนดผู้เข้าร่วมครอบครัวละ 2 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาวันเข้าค่าย 

12-13 มีนาคม 2564 
 

1. ชุดพละ + ถุงเท้า (ใส่กลับบ้าน) 
2. ผ้าห่ม + ผ้าปูที่นอน (หรือผ้าสำหรับปูนอน) 
3. ชุดว่ายน้ำ + แว่นตาว่ายน้ำ 
4. ชุดลำลอง 1 ชุด(เน้นเป็นกางเกงขายาวสำหรับใส่กิจกรรมรอบกองไฟ) 

อย่าลืม!! กางเกงใน 
5. ชุดนอน  1 ชุด 
6. นม 3 กล่อง 
7. ผ้าเช็ดตัว 
8. ยากันยุง 
9. กระติกน้ำ(แบบมีสายห้อยคอ) 
10. เครื่องสังฆทาน 1 ชุด/ข้าวสารอาหารแห้ง  (ตามศรัทธา) 
11. หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า** 

 

*** ในวันเข้าค่ายให้นักเรียนใส่เสื้อเข้าค่าย (ที่ทางโรงเรียนจัดทำ) กับ
กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ*** 
 


