
 
ASY   2019-2020   แบบ ขอ้ ตกลง ยนิยอม สําหรับ ชั �น เรยีน วา่ย นํ�า ใน วชิา พลศกึษา   

 
ชื�อ นกัเรยีน   Student   Name  

ชื�อ   First   Name:   ____________________   นามสกลุ   Last   Name:   _______________________  

ชื�อ เลน่   Nickname:   ____________________  

ชั �น เรยีน   เกรด   Grade:   __________  

 
นักเรยีน ของ โรงเรยีน นานาชาต ิ  Unity  Concord  (UCIS)  จะ ได ้เขา้ รว่ม ชั �น เรยีน วา่ย นํ�า โดย     

ใช ้สระ วา่ย นํ�า ของ โรงเรยีน ซึ�ง เป็น หลกัสตูร ใน วชิา พลศกึษา   
 
แบบ ขอ้ ตกลง ยนิยอม  ชี� แจง้ ให ้ทราบ วา่  การ เลน่ กฬีา ใน วชิา พลศกึษา ( รวม ถงึ วา่ย นํ�า )    

โดย ปกต ิแลว้  เป็น วชิา ที� ตอ้ง ม ีลกัษณะ การ เคลื�อนไหว และ อาจ เป็น สาเหต ุของ การ ได ้รับ อนัตราย  
จาก การ เลน่ กฬีา ดว้ย  นักเรยีน และ ผู ้ปกครอง  จะ ตอ้ง ประเมนิ ความ เสี�ยง ใน การ เขา้ รว่ม ชั �น เรยีน    
เพื�อ ความ ปลอดภยั เป็น อนัดบั แรก  เพื�อ ระมดัระวงั  หรอื เป็นการ กํากบั ดแูล  และ ลด ความ เสี�ยง ของ    
การ บาด เจ็บ ทั �งหมด โดย การ ลง นาม ใน ใบ ขอ้ ตกลง ยนิยอม นี�  นักเรยีน และ ผู ้ปกครอง ยอมรับ วา่ วชิา  
ดงั กลา่ว ม ีความ เสี�ยง อยู ่เสมอ สําหรับ การ เรยีน วชิา วา่ย นํ�า  
  

ทั �งนี� การ ลง นาม ใบ แบบ ยนิยอม ขอ้ ตกลง นี� จะ ถอืวา่ ทา่น ได ้ยอมรับ เงื�อนไข ขอ้ ตกลง ของ 
ทาง โรงเรยีน  UCIS  คร ู  พนักงาน และ เจา้ หนา้ที� โรงเรยีน ทกุ คน จะ ไมม่ ีสว่น รับ ผดิ ชอบ  หรอื ไม ่ตอ้ง     
รับ ความ ผดิ  หรอื การ เรยีก รอ้ง เสยี หาย  หรอื เรยีก คนื เงนิ คา่ ใช ้ใน สว่น บรกิาร นี�  รวม ถงึ สิ�ง อํานวย    
ความ สะดวก อปุกรณ ์และ การ ม ีสว่น รว่ม ของ เด็ก ใน กจิกรรม วา่ย นํ�า  ทั �งนี� ตาม กฎหมาย หาก โรงเรยีน   
UCIS  ไม ่ได ้เป็น ผู ้กระทํา โดย ประมาท หรอื เลนิเลอ่ เกี�ยว กบั ความ ปลอดภยั ตาม ที� กําหนด  ทั �งนี� เป็น   
ไป ตาม ขั �น ตอน การ สอบสวน อยา่ง เต็ม รปู แบบ รวม ถงึ พยาน หลกั ฐาน และ การ เฝ้า ระวงั ดว้ย การ 
บนัทกึ วดิโีอ  
 

ลงชื�อ ผู ้ปกครอง    Parent   Name  

ชื�อ   First   Name:   ____________________   นามสกลุ   Last   Name:   _______________________  

ลาย เซน็   Signature:   _______________________________________________________  

วนั ที�   Date   :   __________________________  

 


