
 
 

ท่ี อสช 377/2562 

         5  กรกฎาคม  2562 

เร่ือง  ขออนุญาตน านกัเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพฒันาผูน้ านกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  

เรียน  ผูป้กครองนกัเรียน........................................................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ก าหนดการ   จ านวน  1  ฉบบั 

ดว้ยงานสภานักเรียน แผนกปกครอง  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอสัสัมชัญอุบลราชธานี       
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพฒันาผูน้ านกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน    
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย โดยก าหนดผูเ้ขา้อบรม คือนกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการสภา
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ในระหว่างวนัท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  
  ทั้งน้ี การไปร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี โรงเรียนจะน านกัเรียน จ านวน 8 คน ครูผูดู้แล 1 คน เขา้
ร่วมกิจกรรมค่ายผูน้ า ไปพกั ณ โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา โดยจะเดินทางดว้ยรถตูโ้รงเรียน ในวนัองัคารท่ี 30 
กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. และจะน านกัเรียนเดินทางกลบัมาถึงโรงเรียน ในวนัศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2562 เวลา 
23.00 น. โดยประมาณ  

ในการน้ี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตน านักเรียนในความ
ปกครองของท่าน  ไปร่วมกิจกรรมค่ายผูน้ าในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน หวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดีเหมือนเช่นท่ีผา่นมา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
      
 
                                                                                      
                                                    (ภราดาอาวธุ  ศิลาเกษ) 
                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี 
ผูป้ระสานงาน:  
มิสศุภลกัษณ์  สายเคน หวัหนา้งานสภานกัเรียน โทร.085-3665349 
ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
โทร.045-284444 ต่อ 0, 203    โทรสาร.045-313440 

 



 
 
 

ก าหนดการโครงการค่ายพฒันาผู้น านักเรียน  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ 
30 กรกฎาคม 2562 – 2 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา  

********************************************** 
วนั เดือน ปี เวลา กจิกรรม 

วนัองัคารที ่30 กรกฎาคม 
2562 

08.00 น. น านกัเรียนออกเดินทางดว้ยรถตู ้จากโรงเรียนอสัสัมชญั
อุบลราชธานี สู่โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา  

18.00 น. ถึงโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา/เขา้ท่ีพกัในโรงเรียน 
วนัพุธที ่31 กรกฎาคม 

2562 
(สวมชุดพละ 

ของแต่ละโรงเรียน) 

08.00 น.  ลงทะเบียน ณ อาคารโอเซ่ 
08.30-10.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์/แบ่งกลุ่ม 
10.00 น.  - นายพงษส์วสัด์ิ รัตนะเหล่ียม นายกสมาคมผูป้กครองและครูฯ 

กล่าววตัถุประสงคก์ารจดัโครงการค่ายพฒันาผูน้ านกัเรียน 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
- พิธีเปิดโครงการค่ายพฒันาผูน้ านกัเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ฯ โดย ภราดา ดร.วีรยทุธ บุญพราหมณ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน
อสัสัมชญัศรีราชา 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
12.00 น.  เดินทางไปท ากิจกรรม ณ สวนน ้ารามายณะ 
16.30-18.00 น. เดินทางกลบัโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00-19.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ 
19.00-20.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

- เน้ือหาวถีิชีวติภารกิจตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ต 
- อนุทินชีวติ 
- เขา้นอน 

วนัพฤหัสบดี 
ที ่1 สิงหาคม 2562 

(สวมเส้ือกีฬาสี และกางเกง
วอร์มของแต่ละโรงเรียน) 

06.30-07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ 
08.00-10.00 น.  กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ า 1  
10.00-10.30 น.  รับประทานอาหารวา่ง  
10.30-12.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ า 2 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.30 น.  กิจกรรมฐานส่งเสริมพลงักลุ่ม 
16.30-17.00 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
17.00-18.00 น.  กิจกรรมกีฬาสีสัมพนัธ์ (กีฬาฮาเฮ) 
18.00-19.00 น.  - รับประทานอาหารเยน็ 



- เขา้นอน3 
   

วนัศุกร์ 
ที ่2 สิงหาคม 2562 
(สวมชุดนกัเรียน) 

 

06.30-07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ 
08.30-09.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
09.00-10.00 น.  ไตร่ตรอง /วางเป้าหมาย /ภารกิจ /ภาวะผูน้ า 
10.00-10.30 น.  อาหารวา่ง 
10.30-11.30 น.  - พิธีมอบเกียรติบตัร  

- พิธีปิดกิจกรรมค่าย โดย คุณสนัน่ องัอุบลกุล นายกสมาพนัธ์
สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.  น านกัเรียนออกเดินทางดว้ยรถตู ้จากโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา  

สู่โรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี  
23.00 น. ถึงโรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี  โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

ใบขออนญุาตใหน้ักเรยีนเขา้รว่มโครงการค่ายพัฒนาผู้น านักเรียน 

 โรงเรียนในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย   
ระหวา่งวนัที่ 30 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2562  ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศรรีาชา 

************************************************ 
ข้าพเจ้า ..........................................................................................อาชีพ  .................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ .................................... 

เป็นผู้ปกครองของ............................................................................................เลขประจ าตัว.......................
ชั้น.................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ได้รับ
ทราบรายละเอียดและก าหนดการเข้าค่ายแล้ว 
 

 อนุญาต 
 

    ไม่อนุญาต เพราะ .............................................................. .............................................  
 

ให้ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว................................................................................เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนา 
ผู้น านักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม–2 สิงหาคม  
2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

 

ลงชื่อ .................................................... นักเรียน 
                                               (................................................) 

         ........./................../............. 
 

             ลงชื่อ .................................................... ผู้ปกครอง 
(..................................................) 

                                                   ........../................../............. 
 
 

รายชือ่นกัเรยีน-ครู โรงเรยีนอสัสมัชัญอบุลราชธาน ีเขา้รว่มโครงการค่ายพัฒนาผู้น านักเรียน 

 โรงเรียนในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย   
ระหวา่งวนัที่ 30 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2562   



ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 

 
 
 
  ลงนาม 

            (ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

ล าดบัที ่ เลขประจ าตวั ชือ่ – นามสกลุ ชัน้ ต าแหนง่ 
1 21942 นายธนโชติ   เชื้อวณิชย์ ม.6/1 ประธานสภานักเรียน 
2 18742 เด็กชายปิติณัช  ธรรมนิยม ม.1/1 คณะกรรมการสภานักเรียน 
3 18973 เด็กชายปัณณรุจน์   ธิติจริยาวัชร์ ม.3/1 คณะกรรมการสภานักเรียน 
4 18856 นางสาวญาณิศา เสาร์แก้ว ม.4/4 คณะกรรมการสภานักเรียน 
5 21609 นางสาวสุดารัตน์ ปลื้มจิตร ม.4/4 คณะกรรมการสภานักเรียน 
6 21042 นายภัทรพล  มุสิกสาร  ม.5/1 คณะกรรมการสภานักเรียน 
7 16975 นางสาวมุกมณี สุวรรณนิกขะ ม.5/1 คณะกรรมการสภานักเรียน 
8 18040 นายรัชตะ เจียรกุล  ม.5/4 คณะกรรมการสภานักเรียน 
9  นางสาวศุภลักษณ์  สายเคน - ครู หัวหน้างานสภานักเรียน 


