
 

 
 

 
 
 

  
 

8 March 2013 
Dear Harry 

Able, Gifted and Talented Programme  

I am writing to invite you to a Science Cluster day for KS1 (5-7 year olds) on Wednesday 13 
March at St Andrews International School in Bangkok. 
 
The theme is Einstein's Birthday as this is on the 14 March. You will be celebrating this with 
other gifted and talented pupils from other Bangkok international schools by having science 
themed party games and a group challenge at the end. 
 
We will leave Early Years at 7.30am by private bus and return in time for normal after school 
activities. I will be accompanying you at all times and briefing you on keeping safe during the 
journey and at St Andrews. 
 
Your parents can call me at anytime with questions on 080 299 1349, and I will be contactable 
during the trip on this number too.  
 
I also need to know whether you have any special dietary requirements - we will be having party 
food and cake during the day. 
 
There is no charge for this trip. 
 
Please sign the included consent form and return it to Miss Emma by Friday 8 March. 
 
Looking forward to your response. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
Mrs Julia Boonnak 
i/c Gifted and Talented Education 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parental/Guardian Consent Form 
 

Able, Gifted and Talented Programme 
St Andrews International School in Bangkok, Wednesday 13 March 2013 

  
 

I agree to my son/daughter……………..……………………………………………. (name of child) 
taking part in the above-mentioned visit and have read the information letter. I understand that 
whilst the school staff in charge of the party will take all reasonable care of the children, they 
cannot necessarily be held responsible for any loss, damage or injury suffered by my son / 
daughter which occurs as a result of the activities. As is policy, the school can pay a maximum 
of 10,000Baht per accident for day students and subject to limits for boarding students. 
 

 
Signature of parent/guardian……………………………….…………….Date………………………… 
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วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 
เรียน แฮร์ร่ี 

กจิกรรมส าหรับนักเรียนที่มทีักษะ ความสามารถ และพรสวรรค์   
 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟขอเชิญนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
อายรุะหวา่ง 5 – 7 ปี ณ โรงเรียนนานาชาติเซนตแ์อนดรูวส์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ ในวนัพุธท่ี 13 มีนาคม 2556   
 รูปแบบของงานคืองานวนัเกิดของไอนส์ไตน ์(วนัท่ี 14 มีนาคม) นกัเรียนจะไดร่้วมเฉลิมฉลองงานวนัดงักล่าว
ร่วมกบันกัเรียนท่ีมีทกัษะ ความสามารถ และพรสวรรค ์คนอ่ืนท่ีมาจากโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ โดยในงานจะมี
ปาร์ต้ีรูปแบบงานวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่มเพ่ือความทา้ทายในช่วงทา้ย 
 นกัเรียนจะออกเดินทางดว้ยรถบสัส่วนตวัจากโรงเรียนวิทยาเขตรามค าแหงเวลา 07.30 น. และจะเดินทางกลบั
ถึงโรงเรียนใหท้นัเรียนกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรตามปกติ มิสจูเลียจะคอยดูแลนกัเรียนตลอดเวลาใหมี้ความปลอดภยั
ทั้งระหวา่งการเดินทางและขณะอยูท่ี่โรงเรียนนานาชาติเซนตแ์อนดรูวส์  
 ท่านผูป้กครองสามารถติดต่อคุณครูไดต้ลอดเวลาท่ีหมาย 080-299-1349 อยา่งไรกต็าม คุณครูเองจ าเป็นตอ้งทราบ
วา่นกัเรียนนั้นตอ้งควบคุมอาหารใดเป็นพิเศษบา้งหรือไม่ เน่ืองจากนกัเรียนจะตอ้งรับประทานอาหารและเคก้ในงาน 
 กิจกรรมคร้ังน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผูป้กครองโปรดแบบฟอร์มแสดงความ
ยินยอมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งส่งคืนมิสเอม็ม่าภายในวนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคมน้ี 
 คุณครูรอการตอบรับจากนกัเรียนอยา่งใจจดจ่อนะคะ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ      
 
 

Mrs Julia Boonnak 
i/c Gifted and Talented Education 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
แบบฟอร์มแสดงความยนิยอมจากท่านผู้ปกครอง 

 

กจิกรรมส าหรับนักเรียนทีม่ทีกัษะ ความสามารถ และพรสวรรค์   
ณ โรงเรียนนานาชาตเิซนต์แอนดรูว์ส วทิยาเขตกรุงเทพฯ ในวนัพธุที ่13 มนีาคม 2556   

 

     ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หบุ้ตรหลานของขา้พเจา้..........................................................................................................(ช่ือนกัเรียน)  
เขา้ร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ีดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจเป็นอนัดีวา่เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของขา้พเจา้อยา่งเตม็
ความสามารถ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุสุดวสิยัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นไดอ้ยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบ  ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับนกัเรียนไป-กลบัวงเงินประกนัสูงสุดคือ 10,000 บาทต่อ
หน่ึงอุบติัเหตุ และนกัเรียนประจ าวงเงินประกนัภยัจะเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
 

ลายเซ็นท่านผูป้กครอง………………………………………..………………………วนัท่ี……………………………………… 
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8 March 2013 
 
Dear Weili 

Able, Gifted and Talented Programme  

I am writing to invite you to a Science Cluster day for KS1 (5-7 year olds) on Wednesday 13 
March, at St Andrews International School in Bangkok. 
 
The theme is Einstein's Birthday as this is on the 14 March. You will be celebrating this with 
other gifted and talented pupils from other Bangkok international schools by having science 
themed party games and a group challenge at the end. 
 
We will leave Early Years at 7.30am by private bus and return in time for normal after school 
activities. I will be accompanying you at all times and briefing you on keeping safe during the 
journey and at St Andrews. 
 
Your parents can call me at anytime with questions on 080 299 1349, and I will be contactable 
during the trip on this number too.  
 
I also need to know whether you have any special dietary requirements - we will be having party 
food and cake during the day. 
 
There is no extra charge for this trip. 
 
Please sign the included consent form and return it to Miss Emma by Friday 8 March. 
 
Looking forward to your response. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
Mrs Julia Boonnak 
i/c Gifted and Talented Education 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parental/Guardian Consent Form 
 

Able, Gifted and Talented Programme 
St Andrews International School in Bangkok, Wednesday 13 March 2013 

  

I agree to my son/daughter……………..……………………………………………. (name of child) 
taking part in the above-mentioned visit and have read the information letter. I understand that 
whilst the school staff in charge of the party will take all reasonable care of the children, they 
cannot necessarily be held responsible for any loss, damage or injury suffered by my son / 
daughter which occurs as a result of the activities. As is policy, the school can pay a maximum 
of 10,000Baht per accident for day students and subject to limits for boarding students. 
 

 
Signature of parent/guardian……………………………….…………….Date………………………… 
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วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 
เรียน เวย่ล่ี 

กจิกรรมส าหรับนักเรียนที่มทีักษะ ความสามารถ และพรสวรรค์   
 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟขอเชิญนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
อายรุะหวา่ง 5 – 7 ปี ณ โรงเรียนนานาชาติเซนตแ์อนดรูวส์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ ในวนัพุธท่ี 13 มีนาคม 2556   
 รูปแบบของงานคืองานวนัเกิดของไอนส์ไตน ์(วนัท่ี 14 มีนาคม) นกัเรียนจะไดร่้วมเฉลิมฉลองงานวนัดงักล่าว
ร่วมกบันกัเรียนท่ีมีทกัษะ ความสามารถ และพรสวรรค ์คนอ่ืนท่ีมาจากโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ โดยในงานจะมี
ปาร์ต้ีรูปแบบงานวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่มเพ่ือความทา้ทายในช่วงทา้ย 
 นกัเรียนจะออกเดินทางดว้ยรถบสัส่วนตวัจากโรงเรียนวิทยาเขตรามค าแหงเวลา 07.30 น. และจะเดินทางกลบั
ถึงโรงเรียนใหท้นัเรียนกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรตามปกติ มิสจูเลียจะคอยดูแลนกัเรียนตลอดเวลาใหมี้ความปลอดภยั
ทั้งระหวา่งการเดินทางและขณะอยูท่ี่โรงเรียนนานาชาติเซนตแ์อนดรูวส์  
 ท่านผูป้กครองสามารถติดต่อคุณครูไดต้ลอดเวลาท่ีหมาย 080-299-1349 อยา่งไรกต็าม คุณครูเองจ าเป็นตอ้งทราบ
วา่นกัเรียนนั้นตอ้งควบคุมอาหารใดเป็นพิเศษบา้งหรือไม่ เน่ืองจากนกัเรียนจะตอ้งรับประทานอาหารและเคก้ในงาน 
 กิจกรรมคร้ังน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผูป้กครองโปรดแบบฟอร์มแสดงความ
ยินยอมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งส่งคืนมิสเอม็ม่าภายในวนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคมน้ี 
 คุณครูรอการตอบรับจากนกัเรียนดว้ยใจจดจ่อนะคะ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ      
 
 

Mrs Julia Boonnak 
i/c Gifted and Talented Education 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
แบบฟอร์มแสดงความยนิยอมจากท่านผู้ปกครอง 

 

กจิกรรมส าหรับนักเรียนทีม่ทีกัษะ ความสามารถ และพรสวรรค์   
ณ โรงเรียนนานาชาตเิซนต์แอนดรูว์ส วทิยาเขตกรุงเทพฯ ในวนัพธุที ่13 มนีาคม 2556   

 

     ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หบุ้ตรหลานของขา้พเจา้..........................................................................................................(ช่ือนกัเรียน)  
เขา้ร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ีดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจเป็นอนัดีวา่เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของขา้พเจา้อยา่งเตม็
ความสามารถ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุสุดวสิยัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นไดอ้ยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบ  ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับนกัเรียนไป-กลบัวงเงินประกนัสูงสุดคือ 10,000 บาทต่อ
หน่ึงอุบติัเหตุ และนกัเรียนประจ าวงเงินประกนัภยัจะเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
 

ลายเซ็นท่านผูป้กครอง………………………………………..………………………วนัท่ี……………………………………… 
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