
ชื่อ_____________________________นามสกุล_______________________________

เลขที่______เลขประจำตัว____________เบอรโทรศัพทติดตอ________________________

คาบที่ 5-6 (เลือกตามความถนัดและสนใจ)

q กลุมวิชาการเขมขน หมวดราคา 3,250 บาท ระบุ กิจกรรม....................................................รหัส.....................................    
q กิจกรรมเสริมทักษะ (1) หมวดราคา 3,750 บาท ระบุ กิจกรรม...........................................รหัส....................................  
q กิจกรรมเสริมทักษะ (2) หมวดราคา 4,250 บาท ระบุ กิจกรรม....................................................รหัส..........................
q กิจกรรมเสริมทักษะ English Program ประถมศึกษาปที่ 1-6 หมวดราคา 4,500 บาท ระบุ รหัส............................ 
q  กิจกรรมเสริมทักษะ English Program มัธยมศึกษาปที่ 1-3 หมวดราคา 4,050 บาท ระบุ รหัส..............................
q กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาและสุนทรียภาพ หมวดราคา 4,550 บาท ระบุ กิจกรรม........................รหัส...............
q หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ Born to be the star หมวดราคา 6,500 บาทระบุ กิจกรรม........................รหัส...................

ใบตอบรับกิจกรรมสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

พิเศษ วันจันทร-วันพฤหัสบดี คาบ 8 เวลา 15.40 - 16.30 น.

q ประถมศึกษาปที่ ___/___     q มัธยมศึกษาปที่ ____/____

คาบที่ 1-4 q นักเรียน MLP  3,575 บาท/เทอม
  q นักเรียน EP ประถมศึกษา 7,020 บาท/เทอม  q นักเรียน EP มัธยมศึกษา 6,370 บาท/เทอม

พฤศจิกายน 7 14 - 28 3 ครั้ง 21 พ.ย. 63 (หยุดราชการ)
ธันวาคม - - 19 - 1 ครั้ง 5 ธ.ค. 63 (วันพอ) 12, 26 ธ.ค. 63 (หยุดราชการ)

มกราคม - 16 23 30 3 ครั้ง 2 ม.ค. 64 (หยุดราชการ) 9 ม.ค. 64 (วันเด็ก)

กุมภาพันธ  6 13 20 27 4 ครั้ง -
มีนาคม 6 - 20 - 2 ครั้ง 13 มี.ค. 64 (สอบ O-NET ป.6, ม.3)

ปฏิทินการเรียนวันเสาร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

เดือน วันที่ รวม หมายเหตุ (วันหยุด)

พิเศษวันเสาร Saturday Special (6 คาบคุณภาพ) เวลา 08.20-14.40 น.

q MLP ระดับประถมศึกษา 4,500/เทอม q MLP ระดับประถมศึกษาปที่ 6  2,500/เทอม
q MLP ระดับมัธยมศึกษา 2,500/เทอม q EP ระดับประถมศึกษา 5,500/เทอม

กิจกรรมสอนเสริม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  

กิจกรรมสอนเสริมวันจันทร-วันพฤหัสบดี (คาบ 8 : เวลา 15.40 - 16.30 น.)

กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร ระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 - 20 มีนาคม 2564

Assumption College Samutprakarn

ราคา 5,500 บาท / เทอมราคา 4,500 บาท / เทอม

ราคา 2,500 บาท / เทอม

v ยินดีตอนรับนักเรียนภายนอกที่สนใจ  v

ไมตองชำระเพิ่ม
รวมอยู ในคาธรรมเนียมการศึกษาแลวมัธยมศึกษาปที่ 1 ไมตองชำระเพิ่ม

รวมอยู ในคาธรรมเนียมการศึกษาแลว

»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1-5

»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6 áÅÐ ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 2-3 

».1-3: ÊÍ¹¡ÒÃºŒÒ¹áÅÐÃÒÂÇÔªÒËÅÑ¡
ÃÒÂÇÔªÒ·Õèà»�´ÊÍ¹ : Science, Math, English, 
ÀÒÉÒä·Â, ÊÑ§¤Á, ÀÒÉÒ¨Õ¹

ÃÒÂÇÔªÒ·Õèà»�´ÊÍ¹ : Cambridge Excellent
Science, Math, English, English Writing

ÃÒÂÇÔªÒ·Õèà»�´ÊÍ¹ : ÀÒÉÒä·Â, ¤³ÔµÈÒÊµÃ�,
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�, ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ, ÊÑ§¤Á, ÀÒÉÒ¨Õ¹,
Science, Math, English, »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�

ÃÒÂÇÔªÒ·Õèà»�´ÊÍ¹ : ÀÒÉÒä·Â, ¤³ÔµÈÒÊµÃ�,
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�, ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ, ÊÑ§¤Á, ÀÒÉÒ¨Õ¹,
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�, Science, Math, English

ประถมศึกษาปที่ 1-6

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

7,020/เทอม

6,370/เทอม

3,575/เทอม

3,575/เทอม

Intensive Course เรียนวิชาการเขมขนกับคุณครูมากประสบการณ

"ACSP Saturday Special"
6 คาบ คุณภาพ อีกระดับของการเรียนเสริมเฉพาะทาง

ตรงตามความสนใจ ในราคาที่คุมคา ครบทุกความถนัดในที่เดียว ที่ ACSP

MLP EP
คาบ
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กลุมวิชาการเขมขน ราคา 3,250 บาท 
01 Phonics ป.1-ป.3 รับ 30 คน มิสวัชราวรรณ
02 A-Math ประถม ป.1-ป.6 รับ 40 คน มิสศศิธร (ขัน)
03 คลินิกเลข ป.1-ป.6  รับ 60 คน มิสกนกวรรณ (คำ)
04 Early Robotics with WeDo 2.0 ป.2  รับ 40 คน ม.อริญชย
05 สรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab ป.3 รับ 40 คน มิสจรรยา (บุญ)
06 กีฬาคำคม ป.3-ม.3 รับ 30 คน มิสพัชรินทร
07 สังคมโลกกวาง เสริมสรางทักษะ ป.3-4 รับ 20 คน มิสสุพรรณิการ
08 คณิตคิดเร็ว   ป.4 รับ 20 คน มิสเกศรา
09 Math Game  ป.4 รับ 20 คน มิสสุกัญญา
10 Presentation Program ป.4 รับ 40 คน มิสณภัชชา
11 Fun with English Grammar ป.6, ม.3-ม.4 รับ 45 คน มิสสุภาพร
12 Swift Playground Programming ป.5  รับ 40 คน มิสดาริน
13 Scratch Programming ป.6  รับ 40 คน ม.อธิพันธ
14 กูรูสังคม ป.6   รับ 20 คน มิสนาถคณา
15 Word Processing and Design Using Pages on Mac ม.1  รับ 40 คน มิสเบ็ญจมาศ (รัศ)
16 Coding Arduino and App Android for Smartphones ม.2  รับ 40 คน ม.กมล
17 Excel and Database Advanced ม.3  รับ 40 คน ม.ดลพงษ
18 ภาษาและวรรณคดีไทยสไตล GEN Z ม.1-ม.3 รับ 20 คน ม.ชาตรี (พรอม)
19 A-Math ม.ตน ม.1-ม.3 รับ 20 คน ม.รณฤทธ์ิ
20 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร ม.ตน ม.1-ม.3 รับ 15 คน มิสสุดปติ
21 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร เพื่อศึกษาตอ ม.4 ม.1-ม.3 รับ 15 คน มิสปยะรัตน
22 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รับ 15 คน ม.พงษพิทักษ
23 ศูนยภาษาญี่ปุน ม.1-ม.6 รับ 30 คน ม.ภพธรรม
24 คณิตพิชิต PAT1 ม.4-ม.6 รับ 20 คน ม.ทองพูน
25 คณิต 9 วิชาสามัญ ม.4-ม.6 รับ 20 คน มิสวิกันดา
26 คณิต O-net ม.4-ม.6 รับ 15 คน มิสสุนันท (ฉิม)
27 SAT-Math ม.4-ม.6 รับ 15 คน ม.ทวีศักดิ์
28 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร ม.ปลาย ม.4-ม.6 รับ 15 คน ม.วรภาส
29 A-Math ม.ปลาย ม.4-ม.6 รับ 20 คน มิสนิศา
30 English Standard Test Preparation ม.5-ม.6 รับ 30 คน มิสมะลิ
31 Mission Possible WOW! ป.1-ม.6 รับ 15 คน/กลุม คุณครูประจำวิชา

กิจกรรมเสริมทักษะ (1) ราคา 3,750 บาท 

กิจกรรมเสริมทักษะ (2) ราคา 4,250 บาท 

กิจกรรมเสริมทักษะ EP ระดับประถมศึกษา ราคา 4,500 บาท (รับนักเรียน MLP) 

กิจกรรมเสริมทักษะ EP ระดับมัธยมศึกษา ราคา 4,050 บาท (รับนักเรียน MLP) 

กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาและสุนทรียภาพ ราคา 4,550 บาท 

36 อานออกเขียนไดงายนิดเดียว ป.1-ป.3 รับ 50 คน มิสภณิตา
37 ชิงแชมปนักคิดและแกปญหาทางคณิตศาสตร   ป.1-ป.3 รับ 60 คน มิสอนัญญา
38 The magic of science ป.1-ป.3 รับ 30 คน มิสรสสุคนธ
39 Ultimate iPSLE Science & Experiment ป.1-ป.3 รับ 30 คน มิสรัชนี
40 Library Play & Learn ป.1-ป.5 รับ 50 คน มิสฐิติพร
41 ฟุตบอล ป.1-ม.6 รับ 60 คน ม.วัฒนา
42 บาสเกตบอล ป.1-ม.6 รับ 30 คน มิสมาลี
43 วายน้ำ ป.1-ม.6 รับ 60 คน ม.กิตติศักดิ์
44 เทเบิลเทนนิส ป.1-ม.6 รับ 15 คน มิสนงเยาว
45 Sport Stack ป.1-ม.6 รับ 15 คน ม.ดนุพล
46 กิจกรรมจัดสวนแกว ป.1-ม.3 รับ 20 คน ม.กรธรา
47 กิจกรรมขนมหวานไทย ป.1-ม.3 รับ 20 คน มิสสวนิต
48 Art Echo Decorative and Fashion Design ป.1-ม.6 รับ 45 คน ม.สาโรจน (วร)
49 กิจกรรม little chef in your style ป.4-ป.6 รับ 20 คน มิสนวลพรรณ
50 ปริศนาอักษรไขว ภาษาไทยเกงคำศัพท ป.4-ม.3 รับ 30 คน มิสปญญดา
51 Recycling processes of science ป.4-ป.6 รับ 30 คน มิสจารุศร
52 Creative Science Projects ม.1-ม.3 รับ 30 คน มิสอำภาพร
53 Awakening Physics ม.4-ม.5 รับ 60 คน ม.ชนนทสิทธิ 

32 Brush Up Languages ป.1-ป.2 รับ 50 คน มิสจรรยา (สุน)
33 Variety of fun and knowledge ป.3 รับ 60 คน มิสเปรมฤดี
34 Cozy and Bistro EP ป.4-ป.6 รับ 60 คน มิสสุประภา

55 Chinese is fun ป.1-ป.6 รับ 30 คน มิสวริศา + ครูตางชาติ
56 เตนรำสนุกสนาน ป.1-ป.6 รับ 40 คน มิสเบญจวรรณ (บุญ)  
57 ปพาทย และเครื่องสายไทย ป.1-ป.6 รับ 40 คน ม.ธีรธวัช
58 Piano-Keyboard ป.1-ป.4 รับ 15 คน มิสสุภาวดี
59 กระบี่-กระบอง ป.2-ม.6 รับ 20 คน ม.ณัฐพงษ
60 เครื่องสายสากล ป.3-ม.5 รับ 30 คน ม.ประพจน + ครูพิเศษ
61 วงโยธวาทิต ป.4-ม.5 รับ 30 คน ม.วิลาศ + ครูพิเศษ
62 Intensive Chinese for Beginners ม.1-ม.3 รับ 20 คน  มิสทิพยบุญ + ครูตางชาติ
63 Best Chinese Learning for HSKK ม.4-ม.6 รับ 20 คน มิสสุนิสา (ชัช) + ครูตางชาติ
64 สตริงคอมโบ ม.1-ม.5 รับ 50 คน ม.สุพัฒน + ครูพิเศษ

35 Intercultural Skills ม.1-ม.3 รับ 30 คน มิสศศิธร (เกาะ)

54 พลาสติกโมเดล (รับหุนยนต 3 ตัว) ป.2-ม.3 รับ 45 คน ม.เธียรเฉลิม

Special Course for Saturday Special Class         กิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและความกลาแสดงออก ราคา 6,500 บาท
โดยวิทยากรมากประสบการณจาก สถาบัน ACT LAB 55  

65 Born to be the Star ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รับ 20 คน มิสสิริขวัญ+วิทยากรพิเศษ
66 Born to be the Star มัธยมศึกษา ม.1-ม.6 รับ 20 คน มิสสิริขวัญ+วิทยากรพิเศษ

คาบ
 5-6

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม    0-2384-7491-6 ตอ 206-208 (MLP), 506, 520 (EP)


