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เวลา 15.40-16.30 น.

วันจันทร-พฤหัสบดี 

 หมวดราคา 4,500 บาท/ภาคเรียน

วิชาการ ป.1-ป.5 เรียนเสริมความรู Base on IPSLE 

รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามหลักสูตร IPSLE (สิงคโปร) 

 หมวดราคา 5,400 บาท/ภาคเรียน 

ศิลปะ ป.1-ป.5 ทัศนศิลป 

คอมพิวเตอร 

ป.4  Presentation Program (Ms.Power Point) 

ป.5  Program Swift Play ground 

ป.6  Bit Robot & Microbit  

ดนตรี (สอนโดยครูประจำวิชา)

ป.2-ป.4  ดนตรีสากล คียบอรด (รับ 15 คน) 

ป.1-ป.5  ดนตรีไทย (เลือกขิมหรือระนาด) 

ป.1-ป.5  นาฏศิลป 

 หมวดราคา 2,500 บาท/ภาคเรียน

วิชาการ ป.6 เรียนเสริมความรู Base on IPSLE 
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามหลักสูตร IPSLE (สิงคโปร)

เดือน วันที่ (กิจกรรม)วันที่ (วิชาการ)

ตุลาคม

พฤศจิกายน

มกราคม

กุมภาพันธ

2626

2,23,302,16 (ช-บ.),23,30

7 (ช-บ.),14 (ช-บ.)

4,18,25

8,22 (ช-บ.)

4,18,25

-

-ธันวาคม 

รับสมัคร

นักเรียนภายนอก

ทุกระดับชั้น

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล



 หมวดราคา 4,400 บาท/ภาคเรียน

วิชาการ ป.1-ป.6 เรียนเสริม Base on IPSLE
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษขั้นพื้นฐานและตามหลักสูตร IPSLE (สิงคโปร)

 หมวดราคา 4,800 บาท/ภาคเรียน 

คอมพิวเตอร

ป.4  Presentation Program (Ms.Powerpoint)

ป.5  Program Swift Play ground

ป.6  iBit Robot & Microbit

ภาคบาย เวลา 12.45-14.45 น.
 หมวดราคา 2,100 บาท/ภาคเรียน

ป.5  Program Advance Typing & Ms.Word

ป.6  iBit Robot & Microbit 

 หมวดราคา 2,450 บาท/ภาคเรียน

ป.1  พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร

ป.1-2  พัฒนาทักษะดานภาษาไทย

ป.2  ชิงแชมปนักคิดและแกปญหา Math

ป.3-4  คลินิกเลข (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 

  สปอรตสแต็ก (Sports Stack) ไมรวมอุปกรณ

  วายน้ำ  

ป.3-6  เปยโน / คียบอรด (รับ 30 คน)

  ดนตรีไทย (เลือกขิมหรือระนาด) 

  ศิลปะ

 

ภาคเชา เวลา 08.30-12.00 น.

ปฏิทินกำหนดการเรียนสอนเสริมวันเสาร

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดการสอนเสริมเพิ่มเติม โทร. 0-2384-7491-6 

ติดตอ ฝายวิชาการ กด 206-209
       แผนกธุรการ กด 0, 100
       แผนกการเงิน กด 113-115

       

*หมายเหตุ* วันเสารบาย เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง

วันเสาร เลือกเรียน   เชา หมวดราคา 4,400 บาท     หมวดราคา 4,800 บาท วิชา                        

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

  หมวดราคา 2,750 บาท วิชา                         

 

ใบตอบรับกิจกรรมสอนเสริม ระดับประถมศึกษา หลักสูตร MLP ภาคเรียนที่ 2/2562

ชื่อ                                      สกุล                                        ชั้น ป.              เลขประจำตัว                     

วันจันทร-พฤหัส เลือกเรียน หมวดราคา 2,500 บาท

  หมวดราคา 4,500 บาท     หมวดราคา 5,400 บาท วิชา                                                   

วันเสาร ระดับประถมศึกษา 

ภาคบาย เวลา 12.45-14.45 น. (ตอ)
 หมวดราคา 2,750 บาท/ภาคเรียน

ป.1-6  ฟุตบอล (รวมชุดกีฬา 1 ชุด)

  บาสเกตบอล (รวมชุดกีฬา 1 ชุด)

  เทเบิลเทนนิส (รวมชุดกีฬา 1 ชุด)

เดือน วันที่ (กิจกรรม)วันที่ (วิชาการ)

ตุลาคม

พฤศจิกายน

มกราคม

กุมภาพันธ

2626

2,23,302,16 (ช-บ.),23,30

7 (ช-บ.),14 (ช-บ.)

4,18,25

8,22 (ช-บ.)

4,18,25

-

-ธันวาคม 

รับสมัคร

นักเรียนภายนอก

ทุกระดับชั้น


