
บ.ต.ม.032/2562                             โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไม ้
                  973  ซ.พิบูลอุปถมัภ ์  สามเสนนอก 
                   หว้ยขวาง    กรุงเทพฯ   10310 

5 กมุภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง   ขออนุญาตน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายสมัพนัธ์ 

เรียน   ท่านผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3  ทุกท่าน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ก าหนดการกิจกรรมค่ายสมัพนัธ์ 
  2. รายการส่ิงของท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมมา และใบตอบรับ 
 

 กิจกรรมค่ายสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนให้กบันกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3  เพื่อฝึกให้นกัเรียนไดรู้้จกัการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม  ฝึกการแสดงออกและความอดทน  โดยผา่นกิจกรรมจากฐานต่างๆ  ท่ีทางโรงเรียนจดัให ้
 ดงันั้นทางโรงเรียนจึงไดจ้ดักิจกรรมค่ายสมัพนัธ์ข้ึนในวนัท่ี 21 – 22  กมุภาพนัธ์  2563  กิจกรรมตาม
ก าหนดการท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

1. ในช่วงเช้า  ผูป้กครองส่งนักเรียนภายในเวลา 08.00 น.  นักเรียนด่ืมนมเสร็จแลว้  ไปท ากิจกรรมเดิน
ทางไกลภายนอกโรงเรียน  ( เส้ือสีน ้าตาล  +กางเกงขายาว +รองเทา้ผา้ใบเพื่อสะดวกในการท ากิจกรรม 
+ หมวก + กระติกน ้า  ควรเป็นแบบสะพายได)้ 

2. ในช่วงเย็นเวลา 17.30 น.  ทางโรงเรียนขอเชิญผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3     ทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมรอบกองไฟ     ชมการแสดงความสามารถของนักเรียน ร่วมเล่นเกมและร่วมกิจกรรมต่างๆ  
(ขอความร่วมมือท่านผูป้กครองอยู่ร่วมตลอดการจดักิจกรรมรอบกองไฟ) เม่ือกิจกรรมรอบกองไฟ
เสร็จส้ิน    ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมใหก้บัผูป้กครองทุกๆ ท่าน 

3. นักเรียนนอนพักแรมท่ีโรงเรียนทุกคน  โดยมีคณะครูและบุคลากรดูแลอยา่งใกลชิ้ด ท่านผูป้กครองไม่
ตอ้งเป็นห่วง 

4. วันเสาร์ ที่  22 กุมภาพันธ์ 2563   ผู ้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ท่ีโรงเรียน เวลา 10.00 น.              
(กรณีผูป้กครองมีความประสงค์จะรับนักเรียนท่ีไปท าบุญท่ีวดัพระราม๙  ขอความกรุณาแจง้ความ
ประสงคล่์วงหน้าภายในคืนวนัศุกร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อท่ีคุณครูจะไดจ้ดัเตรียมกระเป๋าให้กบั
นกัเรียน ) 

5. ขอความกรุณาส่งใบตอบรับใหก้บัทางโรงเรียน ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 
  ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านมา ณ. โอกาสน้ีดว้ย  ท่ีใหค้วามร่วมมือดว้ยดีตลอดมา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                        (ผศ.ศรีสุดา    ไกรวพนัธ์ุ) 
                                                          รักษาการผูอ้  านวยการ 
 



 
 

ก าหนดการกจิกรรมค่ายสัมพนัธ์ 
วนัศุกร์  ท่ี 21  กมุภาพนัธ์  2563 
 

07.00 – 08.00  น. ผูป้กครองส่งนกัเรียนท่ีโรงเรียน 
08.00 – 08.30  น. นกัเรียนเขา้กลุ่ม / ด่ืมนม 
08.30 – 09.00  น. นกัเรียนเดินทางไกลภายนอกโรงเรียน 
09.30 – 12.00  น. พิธีลอดซุม้  เปิดกิจกรรมค่ายสมัพนัธ์ และท ากิจกรรมตามฐาน 
 

   ฐานท่ี 1  พิชิตยอดเขา  ฐานท่ี 2  สามคัคีคือพลงั 
   ฐานท่ี 3  ปฐมพยาบาล  ฐานท่ี 4  พิสูจน์สมัผสั 
   ฐานท่ี 5  ประกอบอาหาร  
  

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหาร / พกัผอ่น  
13.00 – 14.00  น. ซอ้มการแสดงรอบกองไฟตามกลุ่ม 
14.00 – 14.30  น. รับประทานอาหารวา่ง (เตรียมตวัเปล่ียนชุดวา่ยน ้า) 
14.30 – 16.00  น. ฐานท่ี 6  กิจกรรมทางน ้า 
17.00 – 18.00  น. รับประทานอาหารเยน็ 
18.00 – 19.30  น. กิจกรรมรอบกองไฟ, การแสดงของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม และการเล่นเกมระหวา่ง 

ผูป้กครองและนกัเรียน 
19.30 – 20.30  น. รับประทานอาหารรอบดึกทั้งนกัเรียนและผูป้กครอง   

เม่ือนกัเรียนรับประทานเสร็จครูพานกัเรียนไปแปรงฟัน เปล่ียนชุดนอน 
 เตรียมตวัสวดมนต ์และเขา้นอน 

    
วนัเสาร์  ท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2563 
 

06.00 – 07.00  น. นกัเรียนต่ืนนอน / ออกก าลงักาย / อาบน ้าแต่งตวั   
07.00 – 09.00  น. เดินทางไปบ าเพญ็ประโยชน์ , ถวายสงัฆทาน , ฟังเทศน์ท่ีวดัพระราม๙ 
09.0 – 10.00  น.  เดินทางกลบัโรงเรียน / รับประทานอาหารเชา้ / นกัเรียนเตรียมตวักลบับา้น 

                               (กรณีผูป้กครองมีความประสงคจ์ะรับนกัเรียนท่ีไปท าบุญท่ีวดัพระราม๙  ขอความกรุณา 
                               แจง้ความประสงคล่์วงหนา้ภายในคืนวนัศุกร์ท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 เพื่อท่ีคุณครูจะได ้
                               จดัเตรียมกระเป๋าใหก้บันกัเรียน ) 

 
*** ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
***  ในกิจกรรมช่วงเชา้เป็นกิจกรรมภายในของคุณครูและนกัเรียนเท่านั้น 

 
 
 



 
 

รายการส่ิงของที่นักเรียนอนุบาล 3 ต้องเตรียมมา 
1.  ชุดวา่ยน ้า + แวน่ตาวา่ยน ้า 
2. ผา้เช็ดตวั 
3. ชุดล าลอง 1 ชุด 
4. หมวก (ส าหรับเดินทางไกล) 
5. กระติกน ้า  ( ควรเป็นแบบสะพายไดเ้พื่อสะดวกในการพกพา ) 
6. ชุดนอน 
7. ผา้ห่ม 
8. เคร่ืองสังฆทาน 1 ชุด  (ตามศรัทธา) 
9. ชุดพละ + รองเทา้ผา้ใบ  (ส าหรับไปวดัตอนเชา้) 
10. รบกวนเขียนช่ือของใชทุ้กช้ินเพื่อป้องกนัการสลบัของกนั (ช่ือเล่นภาษาองักฤษ) 

 
 
 ส่วนน้ีคืนทางโรงเรียน................................................................................................................................ 
 

ใบตอบรับกจิกรรมเข้าค่ายสัมพนัธ์  นักเรียน ระดบัช้ันอนุบาล 3  วนัท่ี 21 – 22  กมุภาพนัธ์  2563 
ส่งคนื ภายในวนัที่ 13  กมุภาพนัธ์   2563 

 
ขา้พเจา้  นาย /นาง /นางสาว ...........................................................................................ผูป้กครอง 

ด.ช. / ด.ญ.................................................................ช่ือเล่น.......................................นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 
 
   อนุญาตใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายสมัพนัธ์ 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูป้กครอง 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก......................................................... 
        วนัท่ี.........../.........................../2563 

 


