
ที่อสช.        / ว 2559 
17  ตุลาคม  2559 

 

เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร Modern Language Program (MLP) ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

เรียน ท่านผู้ปกครอง 
 

โรงเร ียนอ ัสส ัมช ัญสม ุทรปราการได ้กำหนดอ ัตราชำระค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษา ภาคเร ียนท ี ่ 2/2559  
โดยที ่ผ่านมาในภาคเรียนที ่ 1/2559 ได้รับความร่วมมือจากผู ้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี เพื ่อให้การดำเนินการต่างๆ 
เป็นไปตามกำหนด จึงขอความร่วมมือจากท่านชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
โดยมอีัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้   

 หลักสูตร Modern Language Program (MLP) 
 

ระดับชั้น (Class) จำนวนเงิน (Amount) 

ประถมศึกษาปีที่ 2 21,150.00  บาท 

ประถมศึกษาปีที่ 3 21,150.00  บาท 

ประถมศึกษาปีที่ 4 18,150.00  บาท 
ประถมศึกษาปีที่ 5 18,150.00  บาท 
ประถมศึกษาปีที่ 6 18,150.00  บาท 

มัธยมศึกษาปีที่   2 17,110.00  บาท 

มัธยมศึกษาปีที่   3 17,110.00  บาท 

มัธยมศึกษาปีที ่  5 15,845.00  บาท 

มัธยมศึกษาปีที่   6 15,845.00  บาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                   (ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

หมายเหต ุ เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559   ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได ้2 วิธี ดังนี้ 
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
โดยใช ้แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง)  หรือ สามารถ Download ได้ที่   www.acsp.ac.th  
2. ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค   สั่งจ่าย                
“โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ”   หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %)          
บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)           
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 07.00 – 17.00 น. 

    วันเสาร์   เวลา 07.00 – 12.30 น. 
นักเรียนที่เข้าป.1 , ม.1 , ม.4 และระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษาแล้ว 
 
 

ฝ่ายการเงิน   
โทร. 0 2384 7491 - 6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115 
 
 
 

ที ่อสช.         / ว 2559 



17  ตุลาคม  2559 
 

เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร English Program (EP)  ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

เรียน ท่านผู้ปกครอง 
 

โรงเร ียนอ ัสส ัมช ัญสม ุทรปราการได ้กำหนดอ ัตราชำระค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษา ภาคเร ียนท ี ่ 2/2559  
โดยที ่ผ่านมาในภาคเรียนที ่ 1/2559 ได้รับความร่วมมือจากผู ้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี เพื ่อให้การดำเนินการต่างๆ 
เป็นไปตามกำหนด จึงขอความร่วมมือจากท่านชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี ้  

  

หลักสูตร English Program (EP) 
 

ระดับชั้น (Class) จำนวนเงิน (Amount) 
ประถมศึกษาปีที่ 2 72,970.00   บาท 

ประถมศึกษาปีที่ 3 72,970.00   บาท 

ประถมศึกษาปีที่ 4 69,180.00   บาท 
ประถมศึกษาปีที่ 5 54,180.00   บาท 
ประถมศึกษาปีที่ 6 54,180.00   บาท 

มัธยมศึกษาปีที่   2 58,430.00   บาท 

มัธยมศึกษาปีที ่  3 58,430.00   บาท 

มัธยมศึกษาปีที่   5 58,730.00   บาท 

มัธยมศึกษาปีที่   6 58,730.00   บาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
     ขอแสดงความนับถือ 

    
 

                    ( ภราดาทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์ ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

หมายเหต ุ เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่  17 ตุลาคม 2559  ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได ้2 วิธี ดังนี้ 
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง)  หรือ สามารถ Download ได้ที่   www.acsp.ac.th  
2.ชำระที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่าย    
“โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ” หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %)             
บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)           
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 07.00 – 17.00 น. 

    วันเสาร์   เวลา 07.00 – 12.30 น. 
นักเรียนที่เข้าป.1 , ม.1 , ม.4 และระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษาแล้ว 

 
ฝ่ายการเงิน   
โทร. 0 2384 7491 - 6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115 
 


