
 
 

หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 

ค่ายฟิสิกสโ์อลิมปิก   
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณยี์ ………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดือน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบนัอายุ…….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล์.................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสื้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2561 
       วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี 21 – 25 พฤษภาคม 2562    ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
       วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562    เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขัน 
 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2561 
       ระหว่างวันท่ี 27 -31 พฤษภาคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
 
     ไม่อนุญาต เนื่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงช่ือ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่มี    1.2 มี คือ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกติ อื่น ๆระบุ....................... แพ้อาหารระบุ.......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางอีเมล์  lalitphatthra.r@ubu.ac.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562     
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4572  4575    

mailto:lalitphatthra.r@ubu.ac.th


 
 

หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 

ค่ายเคมีโอลิมปิก   
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณยี์ ………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดือน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอายุ…….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล์.................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสื้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2561 
       วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี 29 พฤษภาคม  - 8 มิถุนายน 2562   ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
       วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562    เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขัน 
 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2561 
       ระหว่างวันท่ี  10 -14 มิถุนายน 2562  ณ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
     ไม่อนุญาต เนื่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงช่ือ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่มี    1.2 มี คือ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกติ อื่น ๆระบุ....................... แพ้อาหารระบุ.......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าทีพ่ัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางอีเมล์  lalitphatthra.r@ubu.ac.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562     
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4572  4575    
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หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 

ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก   
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณยี์ ………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดือน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอายุ…….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล์.................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสื้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2561 
       วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี 27 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2562   ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
       วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน 2562    เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขัน 
 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2561 
       ระหว่างวันท่ี  4 – 7  มิถุนายน 2562  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี
 
     ไม่อนญุาต เนื่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงช่ือ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่มี    1.2 มี คือ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกติ อื่น ๆระบุ....................... แพ้อาหารระบุ.......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางอีเมล์  lalitphatthra.r@ubu.ac.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562     
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4572  4575    

mailto:lalitphatthra.r@ubu.ac.th


 
 

หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 

ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก   
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณยี์ ………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดือน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอายุ…….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล์.................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสื้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2561 
       วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี 11 – 16 พฤษภาคม  2562    ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
       วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562      เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขัน 
 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2561 
       ระหว่างวันท่ี  18 – 22 พฤษภาคม 2562  ณ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 
     ไม่อนุญาต เนื่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงช่ือ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่มี    1.2 มี คือ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกติ อื่น ๆระบุ....................... แพ้อาหารระบุ.......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางอีเมล์  lalitphatthra.r@ubu.ac.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562     
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4572  4575    

mailto:lalitphatthra.r@ubu.ac.th


 
 

หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 

ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  (   ) ม.ต้น    (   ) ม.ปลาย 
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง .............................................................................................. ...........................................  
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณยี์ ………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดือน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอายุ…….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล์.................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสื้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2561 
       วันเสาร์ที่ 20 เมษายน  2562 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี 21 – 26  เมษายน   2562    ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
       วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562      เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขัน 
 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2561 
       ระหว่างวันท่ี  28 เมษายน – 3  พฤษภาคม 2562  ณ   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
     ไม่อนุญาต เนื่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงช่ือ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่มี    1.2 มี คือ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกติ อื่น ๆระบุ....................... แพ้อาหารระบุ.......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางอีเมล์  lalitphatthra.r@ubu.ac.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562     
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4572  4575    
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