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เลือกได้ตามใจคุณ

หลักสูตร MLP (ป.6)

ใบตอบกลับ

ป.6
รับสมัคร

o แพ็กเกจพื้นฐานหลัก  รหัส + 

 เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม

 ราคา ชำาระแล้ว + ชมรม = .................฿ 

ส่วนนี้ชำ�ระเงินที่ก�รเงิน

ข้าพเจ้า(ผู้ปกครอง)........................................................................................ 

ของ (นักเรียน)....................................................................................................................... 

เลขประจำาตัว....................................................................ชั้น...............................................

เบอร์โทรศัพท.์........................................................................................................................

เลขที.่........................ SUMMER นี้ที่ ACSP

กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
(ภาคฤดูร้อน)

(นักเรียนชั้นปัจจุบัน)

กิจกรรมสนุกสุดหรรษา ทัศนศึกษาที่...

เริ่มเรียน 26 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2561
เวลาเรียน 08.00 - 15.40 น. (ทุกระดับชั้น)

MLP
เรียนกับเรารั

บเส้ือฟรี

o แพ็กเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 1 รหัส +  +  
 เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+ดรีมเวิลด์ (436)

 ราคา ชำาระแล้ว + ชมรม + 700 ฿ = ...................฿

o แพ็กเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 3 รหัส +  +  
 เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+Bounce (438) 

 หรือโรงเรียนนายร้อย จปร. (441)

 ราคา ชำาระแล้ว + ชมรม + 1,500 ฿ = .................฿

o แพ็กเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 2 รหัส +  +  
 เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+การ์ตูนเน็ทเวิร์ค (440) 

 หรือวานา นาวา (439)

 ราคา ชำาระแล้ว + ชมรม + 1,600 ฿ = .................฿

แบบตอบรับเข้�กิจกรรมภ�คฤดูร้อน 



ผูป้กครองนกัเรียน ...............................................ชัน้ ...............เลขท่ี ........... 

ได้รับจดหมาย ที่ อสช. 832/ว2560 เรื่องการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนแล้ว 

และมีความประสงค์ o	เรียน o	พิจารณา

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

ส่วนนี้ส่งคืนครูประจำ�ชั้นภ�ยในวันที่ 15 ธันว�คม 2560 รับนักเรียนภายนอกทุกระดับชั้น

ที่ อสช. 832/ว2560

12 ธันวาคม 2560

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ชั้นปัจจุบัน)

  ด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะจัดโครงการเรียนเสริม 
พิเศษภาคฤดูร้อนขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2561 
เวลา 08.00-15.40 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียน เตรียม 
ความพร้อม การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
ในช่วงวันหยุดเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมชมรมตาม 
ความสนใจ (นักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม ค่าสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมแล้วแต่กิจกรรมที่สนใจตามตารางรายละเอียดกิจกรรมภาคฤดูร้อน)

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

(ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์)
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ



เรียนวิชาการ

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ
02-384-7491-6 ต่อ 205-209 หรือสแกน

กิจกรรมชมรม ระดับชั้น ป.6-ม.2

หลักสูตร MLP 
 เรียนวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, Math, Science, English (เทียบเคียง

หลักสูตร ICSE ประเทศอินเดีย)

หมายเหตุ
1. เวลาเรียน 8.00-15.40 น. ทุกระดับชั้น
2. ส่งใบตอบกลับที่ครูประจำาชั้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

3. ชำาระเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน วิชาการ+กิจกรรมชมรม+ทัศนศึกษา  

 ที่แผนกการเงินพร้อมใบตอบรับและนำาใบเสร็จส่งที่ครูประจำาชั้น

4.  นักเรียน ป.6 (ปัจจุบัน) ทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม ตามความสนใจ 

  ความถนัด (แต่ละชมรมรับจำานวนจำากัด และเมื่อนักเรียนชำาระเงินแล้ว 

 ถือว่าลงทะเบียนชมรม)

ฟรี
รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

295 โขน ม.ณัฐพงษ์ ป.6-ม.2 50

296 ว่ายน้ำา ม.สุพัฒน์ (วิ) ป.6-ม.2 100

297 เทเบิลเทนนิส มิสนงเยาว์ ป.6-ม.2 50

298 ฟุตบอล (ACSP LEAGUE) ม.สมพล ป.6-ม.2 120

299 บาสเกตบอล (SLAM DUNK) มิสมาลี ป.6-ม.2 60

300 A-Math ม.รณฤทธิ์ ป.6-ม.2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 500 บาท
รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

140 ดนตรีพื้นบ้าน ม.ธีร์ธวัช ป.6-ม.2 30

141 ถ่ายภาพ ม.ชาญชัย ป.6-ม.2 30

302 The Variety Art ครูศิลปะ ป.6-ม.2 60

303 เซรามิค ม.สุรศักดิ์ ป.6-ม.2 30

304 EV3 Robot มิสเบ็ญจมาศ ป.6 40

305 Arduino + Appinventop ม.กมล ม.1 40

306 Excel ม.ดลพงษ์ ม.2 40

307 ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส ม.ประพจน์ ป.6-ม.2 30

308 โยธวาทิต ม.สุภชัย ป.6-ม.2 30

309 String Combo ม.สุพัฒน์ (ทัพ) ป.6-ม.2 30

310 Sports Stack ม.ดนุพล ป.6-ม.2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
312 Mock Tail Party มิสนวลพรรณ ป.6-ม.2 30

313 หมากล้อม สมาคมหมากล้อม ป.6-ม.2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
155 Academic & English & Chinese คณะครู ป.6-ม.2 50

156 ปั้นดินเบา มิสรัชดาภรณ์ ป.6-ม.2 30

314 บัลเลย์ แจสแดนซ์ รำาไทย มิสเบญจวรรณ ป.6-ม.2 20

315 ACSP MINI 4WD TAMIYA ม.เฉลิมพล (วิ) ป.6-ม.2 150

316 พลาสติกโมเดล ม.เธียรเฉลิม ป.6-ม.2 60


