
  ประถมศึกษาปีที่ 6 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

หลักสูตร MLP (ป.6-ม.2)

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ASSUMPTION

SUMMER COURSE 2019
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
เริ่มเรียนวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 

เวลาเรียน 08.00 - 15.40 น. (ทุกระดับชั้น)

ป.6-ม.2 : MLP

SAMUTPRAKARN SCHOOL

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

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

เลขที.่........................

ที่ อสช. 60/ว2562

21 มกราคม 2562

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาที่ปี่ 2 (ชั้นปัจจุบัน)

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน
ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00-15.40 น. โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียน เตรียมความพร้อม การเพิ่มพูนความ
รู้ ทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงวันหยุดเรียนภาคฤดูร้อน โดย
นักเรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมชมรมตามความสนใจ (นักเรียนทุกคนต้อง
เลือกกิจกรรมชมรม ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่สนใจตาม
ตารางรายละเอียดกิจกรรมภาคฤดูร้อน)

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             ขอแสดงความนับถือ 

(ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ใบตอบรับ

ส่วนนี้ส่งคืนครูประจำ�ชั้นภ�ยใน 18 กุมภ�พันธ์ 2562

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

ได้รับจดหมาย ที่ อสช. 60/ว2562 เรื่องการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนแล้วม ี

ความประสงค์  เรียน  พิจารณา

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

"

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก

เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม

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

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก

เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม

ราคา 5,500 + ชมรม = ....................................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 1

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+ดรีมเวิลด์

ราคา ชำาระแล้ว  + ชมรม + 800 ฿ = .......................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 1

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+ดรีมเวิลด์

ราคา 5,500 + ชมรม + 800 ฿ = ..........................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 2

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+การ์ตูนเน็ทเวิร์ค 

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

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 2

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+การ์ตูนเน็ทเวิร์ค 

ราคา 5,500 + ชมรม + 1,600 ฿ = .........................฿

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 3

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+Bounce 

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

แพ็คเกจพื้นฐานหลัก+เสริม 3

เรียนวิชาการ+กิจกรรมชมรม+Bounce 

ราคา 5,500 + ชมรม + 1,500 ฿ = .........................฿

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

 หยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10-16 เมษายน 2562

เลือกแพ็กเกจได้ตามความถนัดและความสนใจ



FIELD TRIP SUMMER COURSE 2019

ราคา  1,500 บาท

• รับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.5

• วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

ราคา  800 บาท

• รับนักเรียนชั้น ป.3 - ม.5

• วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 

 

ราคา  1,600 บาท

• รับนักเรียนชั้น ป.3 - ม.5

• วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

 

หม�ยเหตุ
1. เวล�เรียน 8.00-15.40 น. ทุกระดับชั้น
2. ชำาระเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 
 วิช�ก�ร+กิจกรรมชมรม+ทัศนศึกษ� (ฟรีดรีมเวิลด์)
 ที่แผนกการเงินพร้อมใบตอบรับและนำาใบเสร็จส่งที่ครูประจำาชั้น
3. นักเรียน ป.6 - ม.2 (ปัจจุบัน) ทุกคนต้องเลือกกิจกรรมชมรม ตาม 
 ความสนใจ ความถนัด (แต่ละชมรมรับจำานวนจำากัด และเมื่อ 
 นักเรียนชำาระเงินแล้ว ถือว่าการลงทะเบียนชมรมเรียบร้อย)

กิจกรรมชมรม 

ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมชมรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

S139 โขน ม.ณัฐพงษ์ ป.6-ม.2 50

S140 ว่ายน
้
ำา ม.สุพัฒน์ (วิ) ป.6-ม.2 100

S141 เทเบิลเทนนิส มิสนงเยาว์ ป.6-ม.2 50

S142 ฟุตบอล (ACSP LEAGUE) ม.มานพ ป.6-ม.2 120

S143 บาสเกตบอล (SLAM DUNK) มิสมาลี ป.6-ม.2 60

S144 A-Math ม.รณฤทธิ์ ป.6-ม.2 30

S145 Bridge ม.ชัยวัฒน์ ป.6-ม.2 30

S146 A-Level Maths ม.ทวีศักดิ์ ป.6-ม.2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 500 บาท

S151 ดนตรีพื้นบ้าน ม.ธีร์ธวัช ป.6-ม.2 30

S152 ปี่พาทย์ ม.ระเด่น ป.6-ม.2 30

S153 ถ่ายภาพ ม.ชาญชัย ป.6-ม.2 30

S154 ACSP Design ม.สาโรจน์ ม.1-2 30

S155 เซรามิค ม.ศราวุธ ป.6-ม.2 30

S156 EV3 Robot มิสเบ็ญจมาศ ป.6 40

S157 ระบบสมองกล Arduino ม.กมล ม.1 40

S158 โปรแกรม Pythom 3 ม.ดลพงษ์ ม.2 40

S159 ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส ม.ประพจน์ ป.6-ม.2 30

S160 โยธวาทิต ม.วิลาศ ป.6-ม.2 30

S161 String Combo ม.สุพัฒน์(ทัพ) ป.6-ม.2 30

S162 Sports Stack ม.ดนุพล ป.6-ม.2 30

S163 หมากรุกไทย ม.ภิรมย์ ม.1-2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

S164 Mock Tail Party มิสนวลพรรณ ป.6-ม.2 30

S165 หมากล้อม คุณสุวิจักขณ์ ป.6-ม.2 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

S147 Academic & English & Chinese คณะครู ป.6-ม.2 50

S148 บัลเลย์ แจสแดนซ์ รำาไทย มิสเบญจวรรณ ป.6-ม.2 20

S149 MINI 4WD ม.เฉลิมพล(วิ) ป.6-ม.2 150

S150 Board Game Cafe ม.ธนานันต์ ป.6-ม.2 60

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 700 บาท

แนะนำ�นักเรียนภ�ยนอกม�สมัครเรียน SUMMER 2019
รับ CASH BACK คืนทันที 400 บ�ท ทุกๆ นักเรียนภ�ยนอก 2 คน

**สิทธิ์สำ�หรับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�รเท่�นั้น**

PROMOTION พิเศษ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ

0-2384-7491-6 ต่อ 206-209 


