
Modern Language Program (MLP)

 MLP is the program which uses English as the  
medium of instruction. It follows the core curriculum from  
the Ministry of Education which the school expands to  
provide a more in-depth, detailed school curriculum. MLP  
covers six subjects: Mathematics, Science, Social studies,  
Physical education, Computer and English. This is a  
bilingual program which is taught cooperatively by Foreign 
teachers and Thai teachers. In this program, we have 
male students from primary one through secondary three, 
but secondary grade four to six are co-educational. 

English Program (EP)

 ACSP has adopted the Ministry of Education guidelines 
for its overall English Program curriculum. EP is taught 
by foreign teachers in coordination with Thai co-teachers. 
English is used as the fififfiirst language in the classroom 
and as the medium of communication between students 
and teachers in the following subjects: Mathematics,  
Science, Social studies, Health and Physical education,  
Computer and English. The program is offered from primary 
one to secondary six and is co-educational.

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร MLP : 
Modern Language Program 

 เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ 
เรียนรู้ ซึ่งจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม 
ศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็น 
หลักสูตร 2 ภาษา ดำาเนินการสอนโดยครูต่างชาติ
และครูไทย ในหลักสูตร MLP เป็นนักเรียนชาย
ล้วน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 และชั้น ม.4-6 เป็น
สหศึกษา 

หลักสูตร EP : English Program
 เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอั งกฤษ 
ดำาเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา 
พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เปิดสอน
นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6 เป็นแบบสหศึกษา

เปิดสอนระดับชั้น

Academic curriculum

หลักสูตร MLP ระดับชั้น ป.1 - ม.3  
Modern Language Program : 
Primary 1 - Secondary 3

หลักสูตร MLP ระดับชั้น ม.4 - 6 (สหศึกษา) 
Modern Language Program : 
Secondary 4 - 6 (Co-educational) 

หลักสูตร EP ระดับชั้น ป.1 - ม.6 (สหศึกษา) 
English Program: Primary 1 - Secondary 6
(Co-educational)

ใบตอบรับการเข้าร่วมงาน Open House 2015 เปิดประตู...สู่ ACSP
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................ผู้ปกครอง 

เด็กชาย/เด็กหญิง......................................................................ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน..................................................

โทรศัพท์.......................................................................................มีความประสงค์ร่วมงาน Open House 2015
o	ประสงค์มาร่วมงาน...........ท่าน o	ไม่สามารถมาร่วมงานได้ o	อื่นๆ .................................. 
หมายเหต ุ เพื่อความสะดวกและการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันจันทร์ 
	 	 ที่	3	สิงหาคม	2558 ที่แผนกธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โทรสาร 0-2384-0445 
  หรือกรณีที่ท่านได้รับข่าวสารผ่าน โรงเรียนอนุบาลของบุตรท่าน กรุณานำาส่งที่โรงเรียนอนุบาล 
   

  ลงชื่อ................................................................ วันที่........../................../..........



 รับฟังนโยบายการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
โดยผู้อำานวยการโรงเรียน ภราดา ทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์ และฟังการแนะนำาหลักสูตรที่เปิดสอน 
ชมวิดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นำาชมบรรยากาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
         พร้อมแหล่งการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

โทร. 0-2384-7491-6 ต่อ 0, 100 หรือ
ส่งใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่โทรสาร 0-2384-0445
www.acsp.ac.th

ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL

www.acsp.ac.th

OPEN HOUSE 2015

โรงเรียนอััสสัมชัญสมุทรปราการ ขอเชิญ
ผู้ปกครองนักเรียนที่กำาลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 และผู้สนใจ ร่วมงาน 

“Open	House	2015	เปิดประตู...สู่	ACSP”  
วันเสาร์ที่	8	สิงหาคม	2558	เวลา	08.30-12.00	น.	

ณ	หอประชุมรัชตสมโภช	ชั้น	4	อาคารหลุยส์	มารีย์

ผู้ปกครอง สามารถซื้อใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1ปีการศึกษา 2559 ได้ภายในงาน

การจอ
ดรถผู้ม

าร่วมง
าน

� เข
้าทางห

มู่บ้านท
ิพวัล 1

 

จอดรถ
บริเวณ

สโมสร
ทิพวัล

� เข
้าทางซ

อยท่าน
ผู้หญิง 

จอดรถ
บริเวณ

ด้านหล
ัง

อาคาร
หลุยส์  มาร

ีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

21 3

4
ประกาศผลสอบ

Announcement of Acceptance

22 ตุลาคม 2558

จำหน�ายใบสมัคร

Application form is available 

from 3
rd

 August 2015

ตั้งแต�วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ค�าธรรมเนียม
การสมัคร 500 บาท   
Application fee is 

500 baht.

เอกสาร
ประกอบการซื้อ

(ส เนาสูตบัตรของ ู้สมั ร) 
Application document 

(Applicant’s birth 

er i i a e)

ยื่นใบสมัคร
พร�อมเอกสารประกอบการสมัคร
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ�
วันที่ 30 ก.ย.– 2 ต.ค. 2558

Submission of the application 

form  30
th

 Sep. – 2
nd

 Oct. 2015

สอบ
สอบความพร�อมนักเรียน

วันอาทิตย�ที่ 11 ตุลาคม 2558

Students’ Academic 

Proficiency Test  on 

Sunday 11
st

 October 2015

Application information for P.1 students
Academic year 2016

ระเบ บการรับสมัครชั้น ป.1  ปการศึกษา 255


