
 
ที่  อสช 400/2562 

19  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตน านักเรยีนเข้ารว่มโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลยั  

เรียน  ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว ............................................................................................................................................. 
        นักเรียน ม.6/5 ห้องเรียนโครงการ SSP (Science Special Program) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ก าหนดการทัศนศึกษา   จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ใบขออนุญาต    จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้จัดห้องเรียนโครงการ SSP (Science Special Program)  เพื่อ
ส่งเสริม และผลักดันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน วิทย์-คณิต   ที่มีความสามารถทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีถึง    ดีมาก  ให้สามารถสอบเข้าเรียนตอ่ระดบัอุดมศึกษา ได้ในสาขาและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน  ซึ่งได้เริ่มจัดให้มีการติวเข้มเสริมจากการเรียนปกติ  โดยมีอาจารย์พิเศษและติวเตอร์จากภายนอก มาท าการติวให้
ตามแผนการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการมาโดยตลอดแล้วนั้น    

ทั้งนี้ การเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นช้ันสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะสอบเข้าเรีย นต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทางโรงเรียน จึงได้ก าหนดจัดโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562        
โดยมีนักเรียนในห้องโครงการ จ านวน 38 คน และครูผู้ดูแล จ านวน 5 รวมทั้งสิ้น 43 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้
สัมผัสกับสถานท่ีและประสบการณ์จริง อันจะเกิดแรงจูงใจ อีกทั้ง ได้รับทราบแนวทางในการสอบเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS 
โดยมีคณะ และมหาวิทยาลัยในการเข้าเยี่ยมชม ตามตารางที่แนบมาท้ายนี้  โดยมอบหมายให้  มิสพจนี  สีมาฤทธิ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 087-3785988 และ มาสเตอร์ธราดล เดชรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8877188  เป็นผูป้ระสานงาน อนึ่งค่าใช้จ่าย
ตลอดการ         ไปทัศนศึกษาได้จัดเก็บในค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ในการนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จึงเรียนมายังท่านผู้ปกครอง ขออนุญาตน านักเรียนในความ
ปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของ
นักเรียนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 

             
            (ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรยีนอัสสมัชัญอุบลราชธาน ี
ฝ่ายวิชาการ  
โทรศัพท์. 045-284444 ต่อ 0, 141, 134   โทรสาร.  045-31344 



ก าหนดการโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย 
เยี่ยมชมคณะต่างๆ และแนะแนวการศึกษาต่อ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ของนักเรียน ม.6/5 ห้องเรียนโครงการ SSP (Science Special Program) โรงเรียนอัสสัมชัญ

อุบลราชธานี 
 วันที่  20-23  สิงหาคม  2562 
 

วันที่ เวลา สถานที ่

20  สิงหาคม  2562 05.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

15.00 น. เข้าท่ีพัก ณ มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ บางนา 
21  สิงหาคม  2562 

 
09.30-11.30 น. รับฟังแนะแนวศึกษาต่อ  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00-14.30 น. รับฟังแนะแนวศึกษาต่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

14.30-16.00 น. รับฟังแนะแนวศึกษาต่อ  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

17.00  น. เข้าท่ีพัก ณ มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ บางนา 
22  สิงหาคม  2562 09.00-10.00   รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
10.00-12.00   เยี่ยมชมคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

16.00  น. เข้าท่ีพัก ณ มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ บางนา 

23  สิงหาคม  2562 07.00-09.00 น. ออกจากที่พักมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ไปที่หาดบางแสน 
09.00-12.00 น. พักผ่อน ทานอาหารเช้า / อาหารกลางวัน ณ หาดบางแสน 

12.00  น.  ออกเดินทางกลับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

24.00  น. เดินทางถึงโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ใบขออนุญาตให้นักเรียนห้องเรียนโครงการ SSP (Science Special Program) ระดบัชั้น ม.6/5 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย  

************************************************ 
   

ข้าพเจ้า ......................................................................................................อาชีพ  .......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั ..................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ .................................... 

เป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว  ........................................................................เลขประจ าตัว ..................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................................นักเรียนห้องเรียนโครงการ SSP (Science 
SpecialProgram) ระดับชัน้ ม.6/5  ได้รับทราบรายละเอียด และก าหนดการจัดโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  อนุญาต 
 

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

ให้  นาย/นางสาว  ............................................................. ...................  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 20-23  สิงหาคม 2562  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และยินดี
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของห้องเรียนโครงการ SSP ทุกประการ   

 

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

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

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

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


