
เลือกแพ็กเกจได้ตามใจคุณ ตามความถนัดและสนใจ เพียง 1 แพ็กเกจ

เลือกแพ็กเกจได้ตามใจคุณ ตามความถนัดและสนใจ เพียง 1 แพ็กเกจ

ระดับประถมศึกษาที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

MLP (ป.6-ม.2)ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
ข้าพเจ้า (ผู้ปกครอง)...............................................................................................................
ของ (นักเรียน)...........................................................................................................................

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

แพ็กเกจ A : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม

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

แพ็กเกจ D : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + วานานาว่า

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

แพ็กเกจ C: เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + SPR PARK

ราคา ชำาระแล้ว + ชมรม + 1,100 ฿  = ............................฿

แพ็กเกจ B : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม +  ดรีมเวิลด์

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

แพ็กเกจ A : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม

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

แพ็กเกจ B : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม +  ดรีมเวิลด์

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

แพ็กเกจ C : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม +  SPR PARK

ราคา 5,500 ฿ + ชมรม + 1,100 ฿  = ............................ ฿

แพ็กเกจ D : เรียนวิชาการ + กิจกรรมชมรม + Cartoon Network

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

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

รหัส ชมรม

ส่งใบสมัคร ชำ�ระเงิน และสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมจ�ก
ครูเจ้�ของกิจกรรม วันจันทร์ที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2563

เวล� 08.00-10.00 น. ณ Saint Louis Arena

กิจกรรมชมรม ฟรีค่าธรรมเนียม 

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

51	 โขน	 ม.ณัฐพงษ์	 ป.6-ม.2	 20

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

53	 เทเบิลเทนนิส	 มิสนงเยาว์	 ป.6-ม.2	 50

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

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

56	 วอลเล่ย์บอล	 ม.ปัญญา		 ป.6-ม.2	 20

57	 A-Math	 ม.รณฤทธิ์	 ป.6-ม.2	 30

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

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

72	 Mocktail	Party	 มิสนวลพรรณ	 ป.6-ม.2		 30

73	 หมากล้อม	 คุณสุวิจักขณ์	 ป.6-ม.2								 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

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

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

76	 Inter	Dance	 มิสเบญจวรรณ	 ป.6-ม.2		 20

77	 MINI	4WD		 ม.เฉลิมพล(วิ)	 ป.6-ม.2		 60

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 11,900 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น รับ

78		 TOEFL	Junior		 House	of	Griffin	 ม.1-ม.2		 20

	 	 (Listening,	Reading,	Structure	and	Essay)

 

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 500 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น  รับ

59	 ดนตรีพื้นบ้าน	 ม.ธีร์ธวัช	 ป.6-ม.1		 20

60	 ปี่พาทย์	 ม.ระเด่น	 ป.6-ม.1		 30

61	 ACSP	Design	 ม.สาโรจน์	 ม.1-2	 	 30

62	 เซรามิค	 ม.ศราวุธ	 ป.6-ม.2		 30

63	 Robot	EV3		 มิสเบ็ญจมาศ	 ป.6	 	 30

64	 ระบบสมองกล	Arduino	 ม.กมล	 ม.1	 	 30	

65	 Database	by	Excel	and	Access	 ม.ดลพงษ์	 ม.2	 	 30

66	 เครื่องสายสากล	 ม.ประพจน์	 ป.6-ม.2		 30

67	 โยธวาทิต	 ม.วิลาศ	 ป.6-ม.2		 30

กิจกรรมชมรม ค่าธรรมเนียม 500 บาท

รหัส กิจกรรม ที่ปรึกษา ชั้น  รับ

68	 String	Combo	 ม.สุพัฒน์	(ทัพ)	 ป.6-ม.2		 20

69	 Sports	Stack	 ม.ดนุพล	 ป.6-ม.2		 30

70	 เครื่องสายไทย	 มิสอภิวัฒน์	 ป.6-ม.1		 20

71	 ตัดสติกเกอร์	 ม.ชาตรี	 ป.6-ม.2		 20

ASSUMPTION COLLEGE SAMUTPRAKARN

16 March - 25 April 2020Songkran Festival Holidays No Class During 13-17 April 2020

ระดับชั้นปัจจุบัน

P.6-M.2

“GO BEYOND THE LIMIT”
“GO BEYOND THE LIMIT”

P.6-M.2
ระดับชั้นปัจจุบัน





คิดและออกแบบแรงบันดาลใจ
สร้างสรรค์ ร่วมมือ และเข้าใจ สู่ ความสำาเร็จอย่างภาคภูมิ

PRIMARY 6 - SECONDARY 2

	 การเรียนรู้ที่	 เหนือกว่าด้วย i-Classroom เพิ่มสมรรถนะทางภาษากับสถาบัน House of Griffin ที่ได้รับการยอมรับอันดับต้นๆของ

ประเทศ และทักษะชีวิต	Power-up	International	Standards:	iPSLE	ICSE	HSK	และ	TUST	ด้วยความเชื่อที่ว่า	กระบวนการคิดและการ

ออกแบบ ของนักเรียน	ACSP	เป็นแรงบันดาลใจใน	การสร้างสรรค	์กระบวนการนี้ใช้	ความร่วมมือ และความเข้าใจ	ของกลุ่มนักเรียนในการ

วิธีคิด	นักเรียนจะใช้ความคิดการออกแบบเพื่อสำารวจความถนัดและความสนใจเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

มี	 การรายงานผลเป็นรายบุคคลด้วย IDP	 ซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสำาเร็จของลูกๆของเรา	 หากคุณต้องการสิ่งเหล่านี้	 ACSP	 ยินดีที่จะมอบ

โอกาสให้กับพวกเราทุกคน	มาเติมเต็มความรู้และความสุขด้วยกิจกรรมที่สนุกพร้อมความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำากัดกันที่	

ACSP SUMMER SCHOOL

FIELD TRIP SUMMER SCHOOL 2020

หมายเหตุ
1. เวลาเรียน 8.00-15.40 น. ทุกระดับชั้น
2. ชำาระเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (วิชาการ+กิจกรรมชมรม)  
 ที่แผนกการเงิน พร้อมใบตอบรับและนำาใบเสร็จส่งที่
 ครูประจำาชั้น
3. นักเรียน ป.6 - ม.2 (ปัจจุบัน) ต้องเลือกกิจกรรม ชมรม 
 ตามความถนัดและความสนใจ (แต่ละชมรมรับจำานวน
 จำากัดและการลงทะเบียนชมรมจะสมบูรณ์เมื่อชำาระเงิน  
 เรียบร้อยแล้ว)

PROMOTION พิเศษ
สมัครเรียนซัมเมอร์ + ค่ายระดับ + ทัศนศึกษา

รับทันท ีVouchers ทานเครื่องดื่มฟรี ที่ 
ACSP Sport Cafe 10 แก้ว

ACSP SUMMER SCHOOL

ACSP “Go Beyond the Limit” 

25

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

‘

ACSP “Go Beyond the Limit” 


