
เวลา 15.40-16.30 น.

วันจันทร-พฤหัสบดี 

๏ หมวดราคา 5,500 บาท/ภาคเรียน
(สอนโดยครูชาวตางชาติยกเวนภาษาไทยและสังคม)

ป.1-ป.3 ๏ สอนการบานและเรียนเสริมตามหลักสูตร

    Cambridge

ป.4-ป.6 ๏ เรียนเสริมเตรียมความพรอมสอบ

    Cambridge Primary Checkpoint

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล
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รับสมัครเรียนกิจกรรมสอนเสริมระดับประถมศึกษา
หลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปการศึกษา 2562

๏ หมวดราคา 5,400 บาท/ภาคเรียน 

ศิลปะ ๏ ป.1-5 ทัศนศิลป

 

คอมพิวเตอร 

ป.4 ๏ Presentation Program (MS Power Point) 

ป.5 ๏ Program Swift Playgrounds

ป.6 ๏ iBit Robot & Microbit

ดนตรี (สอนโดยครูผูสอน)

ป.2-ป.4 ๏ ดนตรีสากล (คียบอรด) 

ป.1-ป.5 ๏ ดนตรีไทย (เลือกขิมหรือระนาด) 

ป.1-ป.5 ๏ นาฎศิลป 
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วันเสาร เลือกเรียน   เชา หมวดราคา 8,000 บาท     หมวดราคา 4,800 บาท วิชา                        

       บาย หมวดราคา 2,100 บาท วิชา                            หมวดราคา 2,450 บาท วิชา                      

  หมวดราคา 2,750 บาท วิชา                                                                                

๏ หมวดราคา 8,000 บาท/ภาคเรียน 
(สอนโดยครูชาวตางชาติยกเวนภาษาไทยและสังคม)

ป.1-ป.6 เรียนเสริมวิชาการ  base on Cambridge
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

 หลักสูตร Cambridge (ประเทศอังกฤษ)

๏ หมวดราคา 4,800 บาท/ภาคเรียน

คอมพิวเตอร

ป.4 ๏ Presentation Program (MS. Powerpoint)

ป.5 ๏ Program Swift Playgrounds

ป.6 ๏ iBit Robot & Microbit

ภาคบาย เวลา 12.45-14.45 น.

๏ หมวดราคา 2,100 บาท/ภาคเรียน

ป.5 ๏ Program Swift Playgrounds

ป.6 ๏ iBit Robot & Microbit

๏ หมวดราคา 2,450 บาท/ภาคเรียน

ป.1 ๏ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร

ป.1-2 ๏ พัฒนาทักษะภาษาไทย

ป.2 ๏ ชิงแชมปนักคิดและแกปญหา Math

ป.3-4 ๏ คลีนิกเลข (ศูนยคณิตศาสตร)

ป.5-6 ๏ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรตามศักยภาพ

ป.1-6 ๏ English Conversation base on iPSLE

ป.1-4 ๏ Learning Chinese base on HSK

ป.1-6 ๏ Go Genies 

 ๏ สปอรตแสต็ก (Sports Stock) ไมรวมอุปกรณ

 ๏ วายน้ำ  

ป.3-6 ๏ เปยโน / คียบอรด (รับ 30 คน)

 ๏ ดนตรีไทย (เลือกขิมหรือระนาด)

 ๏ ศิลปะ

วันเสาร ระดับประถมศึกษา

ภาคเชา เวลา 08.30-12.00 น.

ใบตอบรับกิจกรรมสอนเสริม ระดับประถมศึกษา หลักสูตร English Program (EP) ภาคเรียนที่ 2/2562

ชื่อ ด.ช./ด.ญ.                                       สกุล                                        ชั้น              เลขประจำตัว               

วันจันทร-พฤหัส เลือกเรียน หมวดราคา 5,500 บาท     หมวดราคา 5,400 บาท วิชา                                                   

๏ หมวดราคา 2,750 บาท/ภาคเรียน

ป.1-6 ๏ ฟุตบอล (รวมชุดกีฬา 1 ชุด)

 ๏ บาสเกตบอล (รวมชุดกีฬา 1 ชุด)

 ๏ เทเบิลเทนนิส (รวมชุดกีฬา 1 ชุด)

ภาคบาย เวลา 12.45-14.45 น. (ตอ)
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2384-7491-6

ติดตอ ฝายวิชาการ กด 206-209

       แผนกธุรการ กด 0, 100

       แผนกการเงิน กด 113-115

       วิชาการ EP กด 506-508

ปฏิทินกำหนดการเรียนสอนเสริมวันเสาร

*หมายเหตุ* กิจกรรมเสารบาย เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

             รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง

เดือน วันที่ (กิจกรรม)วันที่ (วิชาการ)

26

2, 16(ช-บ), 23, 30

7(ช-บ), 14(ช-บ)

8, 22(ช-บ)

4, 18, 25

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

26

2, 23, 30

-

4, 18, 25

กุมภาพันธ -



กิจกรรมสอนเสริมระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปการศึกษา 2562

วันจันทร-พฤหัสบดี 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นักเรียนทุกคนเขาเรียนคาบที่ 8

(เวลา 15.40 - 16.30 น.)

ม.1-2 เรียนเพิ่มเติม Science/Maths/English ตามหลักสูตร

 Cambridge และวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา

 คาเรียน 2,500 บาท/ภาคเรียน

ม.3 เรียนเพิ่มเติม Science/Maths/English และวิชา

 ภาษาไทย/สังคมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

 - เตรียมพรอมสอบ Cambridge Secondary Checkpoint

 - เตรียมพรอมศึกษาตอระดับชั้นม.4 

 คาเรียน 4,500 บาท/ภาคเรียน



รับสมัครเรียนกิจกรรมสอนเสริมระดับมัธยมศึกษา (วันเสาร)

ใบตอบรับกิจกรรมสอนเสริม ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร English Program (EP) ภาคเรียนที่ 2/2562

ชื่อ                                             สกุล                                            ชั้น              เลขประจำตัว               

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2384-7491-6

ติดตอ ฝายวิชาการ กด 206-209

       แผนกธุรการ กด 0, 100

       แผนกการเงิน กด 113-115

       วิชาการ EP กด 506-508

วันเสาร เลือกเรียน   เชา หมวดราคา 8,000 บาท     หมวดราคา 4,800 บาท วิชา                                                 

       บาย หมวดราคา 2,100 บาท วิชา                                                                                  

  หมวดราคา 2,450 บาท วิชา                                                                              

๏ หมวดราคา 8,000 บาท/ภาคเรียน
(สอนโดยครูชาวตางชาติ ยกเวนภาษาไทย/สังคม) 

ม.1-ม.3 ๏ เรียนเสริมวิชาการ base on Cambridge
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
 หลักสูตร Cambridge (ประเทศอังกฤษ)

๏ หมวดราคา 4,800 บาท/ภาคเรียน 

ม.1 ๏ Program Pages in Macintosh 

ม.2 ๏ Coding Arduino App Inventor

ม.3 ๏ MS. Excel Advance

 ๏ Programming for Tust

เฉพาะ ม.1 - ม.2 

๏ รอบที่ 1 เรียน เวลา 08.00 - 10.00 น.

๏ รอบที่ 2 เรียน เวลา 10.00 - 12.00 น.

ภาคเชา เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบาย เวลา 12.45-14.45 น.
๏ หมวดราคา 2,100 บาท/ภาคเรียน

ม.2 ๏ Coding Arduino App Inventor

๏ หมวดราคา 2,450 บาท/ภาคเรียน
ม.1-3 ๏ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรตามศักยภาพ
 ๏ English Conversation base on ICSE
 ๏ Learning Chinese base on HSK
 ๏ คียบอรด
 ๏ ดนตรีไทย (เลือกขิมหรือระนาด)

ปฏิทินกำหนดการเรียนสอนเสริมวันเสาร

*หมายเหตุ* กิจกรรมเสารบาย เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

             รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง

เดือน วันที่ (กิจกรรม)วันที่ (วิชาการ)

26

2, 16(ช-บ), 23, 30

7(ช-บ), 14(ช-บ)

8, 22(ช-บ)

4, 18, 25

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

26

2, 23, 30

-

4, 18, 25

กุมภาพันธ -


