SUMMER นี้ที่ ACSP

เลขที่.........................

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
หลักสูตร English Program (M.1-2)
ที่ อสช. 832/ว2560

ข้าพเจ้า(ผูป้ กครอง).....................................................................................
ของ (นักเรียน)...........................................................................................
เลขประจำ�ตัว.......................................................ชั้น..................................
เบอร์โทรศัพท์..............................................................................................

12 ธันวาคม 2560

			

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (ชั้นปัจจุบัน)

เลือกได้ตามใจคุณ

ด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษ
ภาคฤดูร้อนขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-15.40 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียน เตรียมความพร้อม การเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงวันหยุดเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียน
กิจกรรมชมรมตามความสนใจ (นักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม ค่าสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมแล้วแต่กิจกรรมที่สนใจตามตารางรายละเอียดกิจกรรมภาคฤดูร้อน)

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก

กิ(ภาคฤดู
จกรรมเรีร้อยน)นปรั บ พื ้ น ฐาน
เริ่มเรียน 26 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2561
เวลาเรียน 08.00 - 15.40 น. ทุกระดับชั้น

M.1-2 (ชั้นเรียนปัจจุบัน)
EP

รับสมัคร

รหัส 468 +

เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม

ราคา 7,300 + ชมรม = ....................................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รหัส 468 +

+

31 MAR 2018

31 MAR 2018

21 APR 2018

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+ดรีมเวิลด์ (436)

ขอแสดงความนับถือ

ราคา 7,300 + ชมรม + 700 ฿ = .......................฿

			

		 (ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 2

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รหัส 468 +

+

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+การ์ตนู เน็ทเวิรค์ (440) หรือ VANA NAVA (439)

ใบตอบกลับ

28 APR 2018

ราคา 7,300 + ชมรม + 1,600 ฿ = .........................฿

ผู้ปกครองนักเรียน...............................................ชั้น..................เลขที่........
ได้รับจดหมาย เลขที่ อสช. 832/ว2560 เรื่องการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
และมีความประสงค์
เรียน		
พิจารณา

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 3

ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง เบอร์โทร...........................

ราคา 7,300 + ชมรม + 1,500 ฿ = .........................฿

**ส่วนนี้ส่งคืนครูประจำ�ชั้น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560**

21 APR 2018

รหัส 468 +

+

"

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+Bounce (438) หรือ
โรงเรียนนายร้อย จปร. (441)

**ส่วนนี้ชำ�ระเงินที่การเงิน**

Free

Course
Summer
T-Shirt

**รับนักเรียนภายนอกทุกระดับชั้น**

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

กิจกรรมชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ฟรี
ที่
กิจกรรม
295 โขน
296 ว่ายน้�ำ
297 เทเบิลเทนนิส

ที่ปรึกษา
ม.ณัฐพงษ์
ม.สุพัฒน์ (วิ)
มิสนงเยาว์

ชั้น
ป.6-ม.2
ป.6-ม.2
ป.6-ม.2

รับ
50
100
50

298 ฟุตบอล (ACSP LEAGUE)
299 บาสเกตบอล (SLAM DUNK)
300 A-Math

ม.สมพล
มิสมาลี
ม.รณฤทธิ์

ป.6-ม.2 120
ป.6-ม.2 60
ป.6-ม.2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 500 บาท
140 ดนตรีพื้นบ้าน

ม.ธีร์ธวัช

ป.6-ม.2 30

141 ถ่ายภาพ
302 The Variety Art

ม.ชาญชัย
ครูศิลปะ

ป.6-ม.2 30
ป.6-ม.2 60

303 เซรามิค

ม.สุรศักดิ์

ป.6-ม.2 30

304 EV3 Robotไ

มิสเบ็ญจมาศ

ป.6

40

305 Arduino + Appinventop
306 Excel

ม.กมล
ม.ดลพงษ์

ม.1
ม.2

40
40

307 ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส
308 โยธวาทิต
309 String Combo

ม.ประพจน์
ม.สุภชัย
ม.สุพัฒน์ (ทัพ)

ป.6-ม.2 30
ป.6-ม.2 30
ป.6-ม.2 30

310 Sports Stack

ม.ดนุพล

ป.6-ม.2 30

155
156
314
315
316

Academic & English & Chinese
ปั้นดินเบา
บัลเลต์ แจสแดนซ์ รำ�ไทย
ACSP MINI 4WD TAMIYA
พลาสติกโมเดล

คณะครู
มิสรัชดาภรณ์
มิสเบญจวรรณ
ม.เฉลิมพล(วิ)
ม.เธียรเฉลิม

ป.6-ม.2
ป.6-ม.2
ป.6-ม.2
ป.6-ม.2
ป.6-ม.2

50
30
20
150
60

หลักสูตร EP เรียนอะไรบ้าง
Mathematics
English
Chinese
สังคมพื้นฐาน

Science
Social Studies
ภาษาไทย

หมายเหตุ
1. เวลาเรียน 8.00-15.40 น. ทุกระดับชั้น
2. ส่งใบตอบกลับที่ครูประจำ�ชั้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
3. ชำ�ระเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน วิชาการ+กิจกรรมชมรม+
ทัศนศึกษา ที่แผนกการเงิน พร้อมใบตอบรับและนำ�ใบเสร็จ
ส่งที่ครูประจำ�ชั้น
4. นักเรียน ม.1-2 (ปัจจุบัน) ทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม
ตามความสนใจ ความถนัด (แต่ละชมรมรับจำ�นวนจำ�กัด
และเมื่อนักเรียนชำ�ระเงินแล้ว ถือว่าลงทะเบียนชมรม)

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
312 Mock Tail Party
313 หมากล้อม

มิสนวลพรรณ
ป.6-ม.2 30
สมาคมหมากล้อม ป.6-ม.2 30

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ
0-2384-7491-6 ต่อ 205-209 หรือแสกน
EP ต่อ 506, 508, 520

