
กิจกรรมเร ียนปรับพื ้นฐานภาคฤดูร ้อน

SUMMER COURSE 2019

ASSUMPTION
SAMUTPRAKARN SCHOOL

เริ่มเรียนวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 
หยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที ่ 10-16 เมษายน 2562

P.3-5 : EP

เลือกแพ็กเกจได้ตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตร EP (ป.3-5)

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน

ข้าพเจ้า(ผู้ปกครอง).............................................................ของ(นักเรียน)..................................................................

เลขประจำาตัว......................................ชั้น.............................เบอร์โทรศัพท.์............................................................

เลขที.่........................

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม = ............................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + ดรีมเวิลด์
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม + 800 = .....................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + คิดส์ซาเนีย
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม + 1,100 = ...................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + การ์ตูนเน็ทเวิร์ค
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม + 1,600 = ...................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + Bounce
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม + 1,500 = ...................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + มูร่าห์ฟาร์ม
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม + 1,300 = ...................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก
เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + ฟาร์มตาเล็ก
ราคา 8,500 ฿ + ชมรม + 1,400 = ...................฿

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ
0-2384-7491-6 ต่อ 506, 508 

"

ที่ อสช. 60/ว2562

         21 มกราคม 2562

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 (ชั้นปัจจุบัน)

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน 
ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00-15.40 น. โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานการเรียน เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการ 
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงวันหยุดเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียน 
กิจกรรมชมรมตามความสนใจ (นักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม ค่าสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่สนใจตามตารางรายละเอียดกิจกรรมภาค
ฤดูร้อน)

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   ขอแสดงความนับถือ 

    (ภราดา ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์)
      ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ใบตอบรับ

ส่วนนี้ส่งคืนครูประจำ�ชั้นภ�ยใน 18 กุมภ�พันธ์ 2562

ผู้ปกครองนักเรียน....................................................ชั้น...................................เลขที่............

ได้รับจดหมาย ที่ อสช. 60/ว2562 เรื่องการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนแล้วมีความประสงค ์

        เรียน	 	    พิจารณา

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

SUMMER CHANGES EVERYTHING



กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 700 บาท
รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

S092 Battle Maths มิสสุกัญญา ป.2-5 60

S093 A-MATH มิสศศิธร ป.2-5 30

S097 อัจฉริยภาพทางคณิต มิสวิภาวรรณ ป.2-5 60

S098 Sudoku มิสขนิษฐา ป.3-5 30

S099 หมากรุกไทย ม.วชิรวิทย์ ป.1-5 60

S100 โขน ม.ณัฐพงษ์ ป.3-5 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
S101 โดราเอมอน สอนสนุก มิสปัญญดา ป.3-5 30

S102 Finger Paper Magic  มิสสุพรรณิการ์ ป.2-4 60

S103 Crossword Puzzle Word up Competition มิสกมลลักษณ์ ป.2-5 50

S104 Board Game Cafe มิสจรรยา ป.2-5 60 

S105 ชิงแชมป์นักคิดและแก้ปัญหา มิสอนัญญา ป.1 30

S106 กินเรียนเล่นอย่างไท ไทย มิสภณิตา ป.1-3 60

S107 ฉลาดคิดวิทยาศาสตร์ มิสรสสุคนธ์ ป.1-2 30

S108 สืบสาน วิถีไทย มิสนัชฎาพร ป.3-5 90

S109 วิทย์รอบโลก มิสอังศนา ป.5 60

S110 กูรูสังคม มิสนาถคณา ป.3-5 60

S111 พับกระดาษ มิสณฐยา ป.2 30

S112 The UNO & The Word Fighting Game ม.ณัฐวัฒน์ ป.3-5 30

S113 ปี่พาทย์ ม.ระเด่น ป.3-5

S114 ดนตรีพื้นบ้าน ม.ธีร์ธวัช ป.3-5

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท
S138 Library Play & Learn มิสฐิติพร ป.1-5 50

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
S117 เซรามิค ม.อดุลย์ ป.1-5 30

S118 Thai Dance มิสนุชนารถ ป.2-5 30

S119 DIY Food มิสนวลพรรณ ป.3-5 30

S120 Master Chef Junior มิสอมรพรรณ ป.3-5 50

S121 String for Kids ม.สุพัฒน์(ทัพ) ป.3-5 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

S122 Ukulele ม.ประพจน์ ป.1-5 30

S123 โยธวาทิต ม.วิลาศ ป.4-5 30

S124 เปียโน/คีย์บอร์ด มิสสุภาวดี ป.1-5 30

S125 เทเบิลเทนนิส มิสนงเยาว์ ป.3-5 60

S126 ฟุตบอล (ACSP LEAGUE) ม.มานพ ป.1-5 120

S127 บาสเกตบอล (SLAM DUNK) มิสมาลี ป.2-5 60

S128 ว่ายน้ำา ม.สุพัฒน์(วิ) ป.1-5 100

S129 พลาสติกโมเดล (Build Fighter) ม.เธียรเฉลิม ป.1-5 90

S130 MINI4WD ม.เฉลิมพล ป.2-5 200

S133 Presentation by IPad มิสณภัชชา ป.3 45

S134 English & Thai Typing & Word มิสดาริน ป.4 45

S135 Scratch  Programming ม.อธิพันธ์ ป.5 45

S136 Academic & English & Chinese มิสสุภาพร ป.1-5 90

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท
S137 Sports Stack ม.ดนุพล ป.1-5 30

กิจกรรมชมรม หน่วยงานภายนอก
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

S115 หมากล้อม คุณสุวิจักขณ์ ป.1-5 90

S116 เทควันโด อ.อาคม ป.2-5 70

FIELD TRIP SUMMER COURSE 2019

SUMMER CHANGES EVERYTHING

แนะนำ�นักเรียนภ�ยนอกม�สมัครเรียน SUMMER 2019

SUMMER นี้ เตรียมพบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
สำาหรับนักเรียน EP ระดับชั้น ป.3 - ม.2 (ชั้นปีปัจจุบัน) ที่จะ
ทำาให้การเรียน SUMMER ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!!

รับ CASH BACK คืนทันที 400 บ�ท ทุกๆ นักเรียนภ�ยนอก 2 คน
**สิทธิ์สำ�หรับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�รเท่�นั้น**

PROMOTION พิเศษ

หม�ยเหตุ
1. รวมค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง
2. เวล�เรียน 8.00-15.40 น. ทุกระดับชั้น
3. ชำาระเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 
 วิช�ก�ร+กิจกรรมชมรม+ทัศนศึกษ� (ฟรีดรีมเวิลด์) 
 ที่แผนกการเงินพร้อมใบตอบรับและนำาใบเสร็จส่งที่ครูประจำาชั้น
4. นักเรียน ป.1-5 (ปัจจุบัน) ทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม ตามความสนใจ  
 ความถนัด (แต่ละชมรมรับจำานวนจำากัด และเมื่อนักเรียนชำาระเงินแล้ว  
 ถือว่าการลงทะเบียนชมรมเรียบร้อย)

ราคา		1,500	บาท

•	รับนักเรียนชั้น	ป.1	-	ม.5

•	วันเสาร์ที่	30	มีนาคม	2562

ราคา		1,300	บาท

•	รับนักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.5

•	วันเสาร์ที่	20	เมษายน	2562

ราคา		800	บาท

•	รับนักเรียนชั้น	ป.3	-	ม.5

•	วันเสาร์ที่	20	เมษายน	2562

ราคา		1,600	บาท

•	รับนักเรียนชั้น	ป.3	-	ม.5

•	วันเสาร์ที่	20	เมษายน	2562

ราคา		1,400	บาท

•	รับนักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.5

•	วันเสาร์ที่	20	เมษายน	2562	

ราคา		1,100	บาท

•	รับนักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.5

•	วันเสาร์ที่	27	เมษายน	2562

“Summer” the Perfect Time to Learn Something New!!


