
 

 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ฉบับที ่32 / 2563 

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ACSP SUMMER SCHOOL 2021 และประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่
 

อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจํานวนมาก โดยกําหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  งดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดกิจกรรมใดๆ 

ที่ต้องรวมกลุ่มของนักเรียนตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทําให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน ACSP SUMMER 

SCHOOL 2021 จากเดิมที่กําหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงปรับรูปแบบการเรียน เป็นการสอนแบบ

ออนไลน์ (ACSP ONLINE SUMMER SCHOOL 2021) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 ดูข้อมูลตารางเรียนได้ที่ www.acsp.ac.th  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่ม Pre-School ได้แก ่นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ม.5 และ ม.6  

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.4 และ ม.1 โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-school เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของ

นักเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร  

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผล

โดยการเก็บคะแนนก่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 พร้อมบันทึกเวลาการเข้าเรียน 

2. กลุ่ม Advance ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.3 ป.5 ป.6 ม.2 และ ม.3 

โรงเรียนให้ความสําคัญต่อนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ การปรับตัวในการเรียนชั้นใหม่ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ โดยปรับการ

เรียนรู้รูปแบบใหม่ (New Learning Platform) ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 

ซึ่งไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่จะเป็นการจัดการศึกษาที่สําคัญ โดยผู้ปกครองสามารถกรอกแบบสํารวจ Google Form หลังจากมีการประชุมชี้แจงจากครู

ประจําชั้น ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564  
 

โดยทางโรงเรียนมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. การปรับลดค่าลงทะเบียนการเรียน 

1.1 ผู้ปกครองที่ชําระค่าลงทะเบียนการเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะปรับลดค่าลงทะเบียนเรียนร้อยละ 30 พร้อมคืนค่าไฟฟ้า ค่ากิจกรรมชมรม 

และค่าอาหารกลางวันระดับชั้น ป.1 - ป.3 ตามตารางดังนี้ 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 

2564 

ค่าลงทะเบียนเรียน  

ค่าเสื้อ 
**รวม

จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายคืนผู้ปกครอง 

โดยจะนําไปหักลดค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2564 เดิม 
 ปรับลด 

30% 
ใหม ่

MLP ป.1-ป.3 4,200 1,260 2,940 300 3,240 ส่วนลด 1,260 + ค่าไฟฟ้า 400 + ค่าอาหาร 900 + ค่าชมรม (ตามที่นักเรียนเลือก) 

MLP ป.4-ม.3 4,200 1,260 2,940 300 3,240 ส่วนลด 1,260 + ค่าไฟฟ้า 400 + ค่าชมรม (ตามที่นักเรียนเลือก) 

MLP ม.4-ม.6 4,200 1,260 2,940 300 3,240 ส่วนลด 1,260 + ค่าไฟฟ้า 400 

EP ป.1-ป.3 5,400 1,620 3,780 300 4,080 ส่วนลด 1,620 + ค่าไฟฟ้า 400 + ค่าอาหาร 900 + ค่าชมรม (ตามที่นักเรียนเลือก) 

EP ป.4-ป.6 5,800 1,740 4,060 300 4,360 ส่วนลด 1,740 + ค่าไฟฟ้า 400 + ค่าชมรม (ตามที่นักเรียนเลือก) 

EP ม.1-ม.3 5,400 1,620 3,780 300 4,080 ส่วนลด 1,620 + ค่าไฟฟ้า 400 + ค่าชมรม (ตามที่นักเรียนเลือก) 

EP ม.4 7,000 2,100 4,900 300 5,200 ส่วนลด 2,100 + ค่าไฟฟ้า 400 

EP ม.5-ม.6 10,100 3,030 7,070 300 7,370 ส่วนลด 3,030 + ค่าไฟฟ้า 400 



 

1.2 สําหรับผู้ปกครองของนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และนักเรียนจากสถาบันภายนอก  ที่สนใจสมัครเข้ามาเรียนเพิ่มเติม  

ทางโรงเรียนจะเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่ปรับลดแล้ว (ช่อง**รวมจ่ายจริงตามตารางข้างต้น) 

 

2. การรับเอกสารประกอบการเรียน ACSP ONLINE SUMMER SCHOOL 2021 กําหนดตามตาราง ดังนี้ 

3. การประกาศผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนจะประกาศผลการสอบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Grader ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยผู้ปกครอง 

สามารถเข้าดูผลการสอบได้จาก https://acsp.grader.school/parent/ 

4. ฝ่ายธุรการ - การเงิน เปิดบริการวันจันทร-์ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 

5. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

   ** โรงเรียนจะทําการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ** 

 

ในระหว่างปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน งดการเดินทางไปในสถานที่สุ่มเสี่ยง และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค

ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ขอแม่พระอัสสัมชัญองคอ์ุปถัมภ์ของโรงเรียน อํานวยพระพรให้ทุกท่านปลอดภัย 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 

( ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.acsp.ac.th , Facebook และ Line Official 

ของโรงเรียน หากท่านผู้ปกครองมีข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูประจําชั้น หรืองานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 23847491 - 6 กด 0 หรือ 

100  

ระดับชั้น/ปีการศึกษา2564 วันที ่ เวลา 

ป.1 – ป.3 หลักสูตร MLP  วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ป.1 เวลา 08.00 - 11.00 น.  

ป.2 เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ป.3 เวลา 14.00 - 17.00 น. 

ป.4 – ป.6 หลักสูตร MLP 

 

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ป.4 เวลา 08.00 - 11.00 น.  

ป.5 เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ป.6 เวลา 14.00 - 17.00 น. 

ป.1 - ม.3 หลักสูตร EP 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ป.1 - ป.3 เวลา 08.00 - 11.00 น.  

ป.4 - ป.6 เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ม.1 - ม.3 เวลา 14.00 - 17.00 น. 

ม.1 - ม.3 หลักสูตร MLP วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ม.1 เวลา 08.00 - 11.00 น.  

ม.2 เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ม.3 เวลา 14.00 - 17.00 น. 


