SUMMER นี้ที่ ACSP

เลขที่.........................

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
หลักสูตร English Program (M.3)

ที่ อสช. 832/ว2560

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

12 ธันวาคม 2560

			

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชั้นปัจจุบัน)

เลือกได้ตามใจคุณ

ด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษ
ภาคฤดูร้อนขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-15.40 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียน เตรียมความพร้อม การเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงวันหยุดเรียน
นักเรียนสามารถเลือกเรียน
กิจกรรม DIY ตามความสนใจ (นักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรม DIY ค่าสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมแล้วแต่กิจกรรมที่สนใจตามตารางรายละเอียดกิจกรรมภาคฤดูร้อน)
\

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก

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

M.3 (ชั้นเรียนปัจจุบัน)
EP

รับสมัคร

รหัส 469 +

เรียนวิชาการ + กิจกรรม DIY

ราคา ชำ�ระแล้ว + DIY = ....................................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รหัส 469 +

+

31 MAR 2018

31 MAR 2018

21 APR 2018

เรียนวิชาการ+กิจกรรม DIY+ดรีมเวิลด์ (436)

ราคา ชำ�ระแล้ว + DIY + 700 ฿ = .......................฿

ขอแสดงความนับถือ

			

		 (ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 2

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รหัส 469 +

+

เรียนวิชาการ+กิจกรรม DIY+การ์ตนู เน็ทเวิรค์ (440) หรือ VANA NAVA (439)

ใบตอบกลับ

28 APR 2018

ราคา ชำ�ระแล้ว + DIY + 1,600 ฿ = .........................฿

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

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 3

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

ราคา ชำ�ระแล้ว + DIY + 1,500 ฿ = .........................฿

**ส่วนนี้ส่งคืนครูประจำ�ชั้น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560**

21 APR 2018

รหัส 469 +

+

"

เรียนวิชาการ+กิจกรรม DIY+Bounce (438) หรือ
โรงเรียนนายร้อย จปร. (441)

**ส่วนนี้ชำ�ระเงินที่การเงิน**

Free

Course
Summer
T-Shirt

**รับนักเรียนภายนอกทุกระดับชั้น**

กิจกรรม DIY มัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตร EP เรียนอะไรบ้าง

ฟรี

English (Fun, Sup, MIS)
Mathematics (Fun, Sup, MIS)
Japanese
Social Studies
Computer
DIY
ภาษาไทยพื้นฐาน สังคมพื้นฐาน

ที่

กิจกรรม

ที่ปรึกษา

ชั้น

รับ

317 Board Game Creation
318 Love me, Love my pets
319 จัดดอกไม้ & ตัดกระดาษ

ม.ธนานันต์
มิสพิณธุสร
มิสดมิศรา

ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4

20
30
90

320 โครเชต์

มิสอังศนา

ม.3-4

30

321
322
323
324
325
326
327
328

ม.พงษ์วิทย์
ม.ชาตรี
ม.จิตติพงษ์
มิสสายสมร
ม.นิธิกร
ม.ชาญชัย
ม.สิทธิชัย
มิสกรรณิกา

ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4
ม.3-4

30
30
30
60
30
30
30
30

329 หมากรุกไทย
330 GSP

ม.ภิรมย์(ยอด)
ม.ชัยวัฒน์

ม.3-4
ม.3-4

30
60

331 LED หรรษา

ม.เฉลิมพล(วิ)

ม.3-4

30

344 พระเครื่อง

ม.สมภพ

ม.3-4

30

345 วัฒนธรรมจีน

มิสชวัลลักษณ์

ม.3-4

30

346 Healthy & Fun

ม.คุ้มพันธุ์

ม.3-4

30

347 Animation & Design

มิสรวิษฎา

ม.3-4

30

348 ญี่ปุ่นพื้นฐาน

มิสลัญฉภัทร

ม.3-4

30

Uno Card Word Fighting Game
ตัดโฟม & สติกเกอร์
ฟองฟู่ แชมพู สบู่จ๋า
กินอยู่อย่างไทย Style ยุโรป
ยำ�สองชาย
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ & เส้นทางสู่อาชีพ
เย็บปักถักร้อย

หมายเหตุ
1. เวลาเรียน 08.00-15.40 น. ทุกระดับชั้น
2. ส่งใบตอบกลับที่ครูประจำ�ชั้น

		 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
3. ชำ�ระเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน วิชาการ+ DIY +
		 ทัศนศึกษา ที่แผนกการเงิน พร้อมใบตอบรับ และนำ�
ใบเสร็จส่งที่ครูประจำ�ชั้น

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 500 บาท
333 Screen T-Shirt

ม.สาโรจน์

ม.3-4

60

334 ดอกไม้แสนสวย จากผ้าใยบัว

มิสโชติมา

ม.3-4

30

336 Scale Model Workshop

ม.เธียรเฉลิม

ม.3-4

30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
335 ACSP MINI 4 WD

ม.เฉลิมพล (วิ)

ม.3-4

60

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

