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โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  
ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU (SFLS) นครเซี่ยงไฮ้ 8 วัน   

ก าหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 7 – 14  ตุลาคม  2561 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีนจากสภาพแวดล้อมจริง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในประเทศจีน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญต่างๆ ในประเทศจีน 
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเพื่อนและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป 
ระยะเวลาของโครงการ    7 – 14  ตุลาคม  2561 
ระยะเวลารับสมัคร  15 พฤษภาคม –  5 มิถุนายน  2561   
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20  คน 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 41,900 บาท  

ช าระมัดจ า  21,000 บาท ภายในวันที่  15  มิถุนายน   2561 
ช าระส่วนที่เหลือ 20,900 บาท ภายในวันที่  15 กรกฏาคม  2561 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการรวมรายการดังต่อไปนี้ 
1. ต๋ัวเครื่องบินไป- กลับ กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ ช้ันประหยัด  
2. ค่าวีซ่าเข้าสนามบิน และค่าภาษีสนามบินไทย-จีน 
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ AIG ระหว่างเดินทางวงเงิน   2,000,000  บาท 
4. ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าเดินทางและค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวตามก าหนด  
5. อาหาร 3 มื้อ (ยกเว้นวันที่ท่องเที่ยว Disneyland) 
6. ค่าท่ีพักตลอดโครงการ (นอนห้องละ 2-4 คน) 

 
 

   

 

 

 



 

 

แนะน าสถานศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai Foreign Language School Affiliated to Shanghai International Studies 

University (SFLS) หรือ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ

กระทรวงศึกษาธิการจีน  นครเซี่ยงไฮ้ เริ่มก่อต้ังในปี 1963 ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันเป็นโรงเรียน boarding ที่มี

ความโดดเด่นทางวิชาการ ในปี 2016 ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนภาษาต่างประเทศของประเทศ

จีน  โรงเรียน SFLS ได้มีความร่วมมือกับมหาวิยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เป็นเจ้าภาพในงาน United 

Nation Model ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Oxford University  เจ้าภาพในการจัดงาน Mathematical Contest 

ร่วมกับ Princeton University  ฯลฯ ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับมัธยมต้น และปลาย และรับนักเรียนแลกเปล่ียนจาก

ประเทศต่างๆทั่วโลก 

 

จุดเด่น และกจิกรรมที่โรงเรียนจัดเตรียม 

 มีคณาจารย์ที่พร้อมพัฒนาทักษะในการพูดภาษาจีนให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ 

 มีความโดดเด่นทั้งในด้านภาษา  กีฬา และ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  

 มีการจัดกิจกรรม บัดด้ีระหว่างนักเรียนไทย และนักเรียนจีนในโรงเรียนเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีและแลกเปล่ียน

ทางวัฒนธรรม 

 โรงเรียนมีส่ิงอ านวยความสะดวก ทั้งในด้านที่พัก สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ส าหรับนักเรียนมัธยม 

 เที่ยวชมมหาวิทยาลัยและสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวที่ส าคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ 

 



 

 

 

 

วันอาทิตยท์ี่  7 ตลุาคม 2561 : สนามบินสุวรรณภูมิ                  

22.00  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์  E ประตู 3 สายการ

บิน Spring Airlines(9C) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 : ออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

02.20  ออกดินทางสู่สนามบินผู่ตง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน 9C8892 

07.55  เดินทางถึง สนามบินผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

09.00  น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU (SFLS) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน 

บ่าย  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับเมืองเซี่ยงไฮ้ และการใช้ชีวิตร่วมกันในเซี่ยงไฮ้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 : เรียนวัฒนธรรมจีนที่โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU 

(SFLS) 

8.00  รับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร 

เช้า  เรียนกิจกรรมวัฒนธรรมจีน วาดภาพจีน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 

บ่าย  เรียนภาษาจีน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 : เรียนภาษาจีน – ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ Shanghai Natural History 

Museum 

8.00  รับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร 

เช้า  เรียนภาษาจีน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 

 



 

 

บ่าย  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ Shanghai Natural History Museum เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในพิพิธภัณฑ์มีตัวอย่างกว่า 240,000 ชนิด รวมทั้ง

ตัวอย่างสัตว์กว่า 62,000 สปีช่ีย์ ตัวอย่างพืช 135,000 สปีช่ีย์ ตัวอย่างหิน 700 ช้ินและแร่ธาตุอีกกว่า 

1,700 ตัวอย่าง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสที่  11 ตุลาคม 2561 : เรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่ง

มหาวิทยาลัย SISU (SFLS) 

8.00  รับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร 

เช้า  เรียนภาษาจีน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 

บ่าย  เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตัดกระดาษจีน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันศุกร์ที่  12 ตุลาคม 2561 : ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 

8.00  รับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร 

ทัศนศึกษาที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ Shanghai Disneyland ใหญ ่ป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมี

ตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับเซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยส่ิงดึงดูดใจย่ิงใหญ่อลังการเช่น

ทูมอร์โรแลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งน้ียังแบ่งพื้นที่ส่วนหน่ึง

ส าหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ ประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบน

เน้ือที2่,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าต่ืนตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากน้ันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์

ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและ

สูงที่สุดเท่าท่ีวอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยปราสาทแห่งน้ีจะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย 

 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 : ทัศนศกึษาที่ Liu Jiahui City Center - เยี่ยมชม Shanghai 

Museum – ชอ้ปปิ้งถนนคนเดิน Nanjing 

8.00  รับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร 

เช้า  ทัศนศึกษา Liu Jiahui City Center ต้ังอยู่ในฝ่ังผู่ตง เขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของ 



 

 

  เซี่ยงไฮ้ มีตึกระฟ้า ซึ่งเป็นที่ต้ังของส านักงานมากมาย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย  ทัศนศึกษา Shanghai Museum  เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์และการ

น าเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้เข้าชม คือการสาธิต ด้วยวัตถุโบราณ อันสะท้อนถึงความปราดเปรื่อง

และปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียมอันเป็นสัญลักษณ์ของ

สวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์น้ีแบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 

ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลือง

โบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ 

เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติ

ต่างๆที่อาศัยในจีน เครื่องทองเหลืองของราชวงศ์ชางและโจว ท าให้ผู้เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมัย

น้ัน เครื่องทองเหลืองอีกกว่า 400 ช้ิน น้ันมีอายุครอบคลุมยุคทองส าริดของจีน เครื่องเซรามิกโบราณ 

เย็น  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Nanjing สถานที่ช้อบปิ้งที่ไม่เคยหลับใหลของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่น่ีเป็นแหล่งช้อบปิ้ง

ที่ส าคัญส าหรับชาวเซี่ยงไฮ้และนักท่องเที่ยวจ านวนมากอีกแห่งหน่ึงซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก 

ถนนจะกว้างเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้ามากมายและตอนกลางของถนนจะเป็น 

zone ตึกเก่าดูแล้วก็คลาสิกไปอีกแบบ  ถนนแห่งน้ีไม่มีรถว่ิงนอกจากรถรางภายในเท่าน้ัน 

วันอาทิตยท์ี่ 14 ตุลาคม 2561 : พิธีปิดการศึกษา สนามบินสุวรรณภูมิ 

8.00  พิธีปิดการศึกษา  

  - พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

  - ร่วมรับประทานอาหารในงานพิธิปิดการศึกษา 

9.00  ออกเดินทางสู่สนามบินผู่ตง 

13.45  เดินทางออกจากสนามบินผู่ตงกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน 9C8579 

17.10  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 



 

 

เอกสารประกอบการสมคัร 

1. หนังสือเดินทางตัวจริงมีอายุเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน,ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ฉบับ  

2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีอายุ 12 ปีขึ้นไป            

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ  

4. รูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 5 ใบ หน้าตรง รายละเอียดของภาพเป็นไปดังเอกสาร ( กฎในการใช้ภาพถ่ายส าหรับย่ืน    

วีซ่าประเทศจีน )       

5. ใบเปล่ียนชื่อนามสกุล (กรณีท่ีช่ือนามสกุลในบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน) 

6. กรณีท่ีนักเรียนมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ื 

6.1 หนังสือยินยอมให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย (Letter of Authorization) จาก

ผู้ปกครอง  (สามารถส่งก่อนเดินทาง มีแบบฟอร์มท้ายเอกสาร) 

6.2 หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดาให้นักเรียนที่มีอายุยังไม่ 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางออกนอก

ประเทศได้ ซึ่งออกโดยส านักงานเขตตามทะเบียนบ้านของนักเรียน 

6.3 ส าเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา พร้อมเซนต์รับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 

6.4 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ 

 



 

 

ตารางและกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน  
ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU (SFLS)  8 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 14  ตลุาคม  2561 

 

หมายเหตุ ตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วันที่ ช่วงเช้า  ช่วงบ่าย ช่วงเย็น 

8.00 8.45 – 12.00 12.00-13.00 13.00-16.00 17.30 
วันอาทิตย์ที่ 

7 ต.ค. 
คณะพร้อมกันเวลา 22.00 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E 

กรุงเทพ ฯ – เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบิน 9C8892 

วันจันทร์ที่  
8 ต.ค. 

เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงเรียนสาธิต
มัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU   

อาหาร
กลางวัน  

ปฐมนิเทศ 
แนะน าเมืองเซี่ยงไฮ้ 

 

วันอังคารที่  
9 ต.ค. 

อาหาร
เช้า 

เรียนภาษาจีน อาหาร
กลางวัน 

เรียนวัฒนธรรมจีน : วาดภาพจีน 

รับประทาน
อาหารเย็น 
พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

วันพุธที่  
10 ต.ค. 

อาหาร
เช้า 

เรียนภาษาจีน อาหาร
กลางวัน 

พิพิธภัณฑ์ Shanghai Natural 
History Museum 

วันพฤหัสที่ 
11 ต.ค. 

อาหาร
เช้า 

เรียนภาษาจีน อาหาร
กลางวัน 

เรียนวัฒนธรรมจีน : ตัดกระดาษจีน 

วันศุกร์ที่  
12 ต.ค 

อาหาร
เช้า 

ท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ 

วันเสาร์ที่ 
13 ต.ค.  

อาหาร
เช้า 

Lu Jiazhui City 
Center 

อาหาร
กลางวัน 

Shanghai Museum 
ถนนคนเดิน Nanjing 

วันอาทิตย์ที่ 
14 ต.ค. 

อาหาร
เช้า 

พิธีปิดการศึกษา +
แจกประกาศนียบัตร 

เดินทางกลับประเทศไทย เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
โดยเที่ยวบิน 9C8579 



 

 

เอกสารสมคัรเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU  (SFLS) 
นครเซี่ยงไฮ้ 8 วัน  ระหวา่งวันที่ 7 -14  ตุลาคม  2561 

 
ช่ือ-สกุลนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)           

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน        หนังสือเดินทางเลขท่ี      

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)           

              

โทรศัพท์บ้าน       โทรศัพท์มือถือ   Line ID     

อาหารที่แพ้...............................................โรคประจ าตัว........................... ....................หมู่เลือด................................. 

ช่ือ-สกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ)            

เบอร์ติดต่อ    E-Mail      Line ID    

ช่ือ-สกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)            

เบอร์ติดต่อ    E-Mail      Line ID    

       ลงช่ือ.......................................................................... 

         ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................ 

ได้รับทราบเรื่องโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างวันที่ 7 ถึง 14 ตุลาคม 2561  ณ ประเทศจีน 

ประชุมก่อนเดินทาง วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  

       ลงช่ือ.......................................................................... 

               ผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 41,900 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบประชาสัมพันธ์โครงการ  
สามารถช าระผ่านช่องทางต่างๆดังน้ี 

□ เงินสด งานการเงิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  
□ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ไทยพาณิชย์” ช่ือบัญชี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เลขท่ีบัญชี 174-2-00888-1  
□ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ธนชาต” ช่ือบัญชี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เลขที่บัญชี 054-200246-1  

ลงช่ือ..........................................................................  
       งานการเงิน วันที่....................................................... 



 

 

 
หากเกิดปัญหาระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ที่ประเทศจีน กรุณาติดต่อบุคคลต่อไปนี้ 

ช่ือ-สกุล         โทรศัพท์       

ความสัมพันธ์    E-Mail      Line ID   

ขอรับรองว่าข้อความในเอกสารที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองรับทราบลงช่ือ 
 
      

(     ) 
วันท่ี       

นักเรียนรับทราบลงช่ือ 
 
      

(     ) 
วันท่ี       



 

 

หนังสือรับทราบเง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูรอ้น  
ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU (SFLS) 8 วัน   

ระหว่างวันที่ 7 – 14  ตุลาคม  2561 
 

1. เมื่อช าระมัดจ าเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี ยกเว้นกรณีดังต่อน้ี 

1.1 โครงการไม่สามารถจัดได้ด้วยเหตุ จ านวนนักเรียนที่สมัครในโครงการมีจ านวนไม่ถึงจ านวนขั้นต่ าที่

ทางโรงเรียนก าหนด นักเรียนจะได้รับเงินคืนต็มจ านวน 

1.2 นักเรียนมีอาการป่วยหนักซ่ึงได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

นักเรียนจะได้รับเงินคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นแล้วตามจริง 

2. นักเรียนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

3. เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่ก าหนด หากไม่สามารถเข้าเรียนได้ไม่ว่ากรณีใด ต้องแจ้งให้

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการทราบทุกครั้ง  

4. ขณะอยู่ในประเทศจีน ห้ามมิให้นักเรียนออกไปนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ดูแล

โครงการ  

5. การละเมิดกฎในข้อ 2-4 ของนักเรียน อาจารย์ผู้ดูแลจะประชุมและรายงานความประพฤติให้โรงเรียนต้น

สังกัดและผู้ปกครองทราบเพื่อหาข้อสรุป และด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

6. หากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลมารับนักเรียนออกจากโรงเรียน จะต้องมีจดหมายอนุญาตจากบิดา หรือมารดา 

ของนักเรียนเพื่อย่ืนให้อาจารย์ผู้ดูแลโครงการรับทราบและอนุญาตก่อนออกจากโรงเรียน  

       

         
 
        
 
 
 

นักเรียนรับทราบลงช่ือ 
      
(     ) 
วันท่ี       

ผู้ปกครองรับทราบลงช่ือ 
      
(     ) 
วันท่ี       
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