ASSUMPTION COLLEGE THONBURI
OCTOBER COURSE 2018 วันที่ 1-12 ตุลาคม 2561
ระดับชัน ประถมศึกษาปี ที - มัธยมศึกษาปี ที

Standard+Intensive&Activity
คอรส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
วิชาการ+พัฒนาทักษะการอานเขียน (เฉพาะป.1-3)
วิชาการ+ภาษาอังกฤษ (สอนโดยครูตางชาติ)
วิชาการ+ภาษาจีน
วิชาการ+ภาษาญีป่ ุน
วิชาการ+Lab Science (เฉพาะ ป.2-6)
วิชาการ+Lab Math (เฉพาะ ป.2-6)
วิชาการ+ศิลปะ
วิชาการ+คอมพิวเตอร
วิชาการ+Cooking (เฉพาะ ป.3-6)
วิชาการ+Robot (เฉพาะ ป.4-ม.3)
วิชาการ+Bell (เฉพาะ ป.1-6)

Ⓐ

Standard + Higher Sports Program
ราคา
3,500
3,800
3,500
3,500
3,800
3,500
3,500
3,500
3,800
3,500
6,500

คอรส
20
21
22
23
24
25

รายการ
วิชาการ+ฟุตซอล (เรียนในรม รับเฉพาะ ป.1-6)
วิชาการ+เทควันโด
วิชาการ+กอลฟ
วิชาการ+ศิลปะการเตน (Jazz)
วิชาการ+ปนหนาผาจําลอง
วิชาการ+วายน้ํา (เรียน 9 วัน งดเรียนวันที่ 12 ต.ค. 61)

ราคา
4,500
5,300
5,300
6,900
4,500
4,500

กรณีไมประสงคเรียนคอรสวิชาการ (Standard)
สามารถเลือกเรียนเฉพาะกิจกรรมตามความสนใจ ดังนี้

12

วิชาการ+แบดมินตัน (รับชวงชั้นละไมเกิน 60 คน)

3,500

26 คอรสดนตรีสากล (เลือกเรียน) (เปยโน,กลอง,เบส
กีตารไฟฟา,กีตารคลาสสิค, อูคเู ลเล,ขับรอง,ไวโอลิน)
27 คอรสดนตรีไทย (ระนาด,ขิม,จะเข,ขลุย,ฆอง,ซอ)
28 คอรส ฟุตซอล (เรียนในรม รับเฉพาะ ป.1-6)
29 คอรส เทควันโด

13

วิชาการ+บาสเกตบอล

3,500

30 คอรส เทนนิส

3,300

14

วิชาการ+แชรบอล

3,500

31 คอรส กอลฟ

3,300

15

วิชาการ+ฟุตบอล(เรียนกลางแจง (รับเฉพาะ ป.1-ม.3) 3,500

32 คอรส ศิลปะการเตน (Jazz)

4,900

16

วิชาการ+ปงปอง (เฉพาะ ป.5-ม.3)

33 คอรส ปนหนาผาจําลอง

2,500

Standard + Higher Music & Sports Program

34 คอรส วายน้ํา (เรียน 9 วัน งดเรียนวันที่ 12 ต.ค. 61)

2,500

17

**คอรสที่ 17-34 สงใบสมัครและชําระเงินที่ศูนยดนตรี อาคารหลุยสมารีฯ

**คอรสที่ 11 ติดตอ ศูนย Bell  02-8079555-63 ตอ 400, 401

3,500

วิชาการ+ดนตรีสากล (เลือกเรียน) เปยโน, กลอง,

5,300

กีตารไฟฟา,กีตารคลาสสิค,อูคูเลเล,เบส,ขับรอง,ไวโอลิน

3,300
2,500
2,500
3,300

**คอรส 26-34 สามารถเลือกเรียนได 3 รอบ เวลา เรียน 2 ชม./วัน**

18

วิชาการ+ดนตรีไทย (ระนาด,ขิม,จะเข,ขลุย,ฆอง,ซอ)

4,500

(ราคาไมรวมคาอาหารและอุปกรณ)

19

วิชาการ+เทนนิส

5,300

 02-8079555-63 ตอ ศูนยดนตรี 560, กีฬา 911, วายน้ํา 808

ใบสมัครเรียน OCTOBER COURSE 2018

Ⓐ

ชื่อ-สกุล ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. .........................................................................................................
ระดับชั้น  ประถม ........./........  มัธยม .......... / ........... เลขประจําตัว ........................
สมัครเรียน  คอรสที่ …….. ราคา ................. บาท เบอรโทรศัพท (ผูปกครอง) ...................................
สนใจไปทัศนศึกษา เลือกชําระเงินเพิ่ม
 Bounce ! ราคา 1,390 บาท  KidZania ราคา 1,190 บาท
 THE MARVEL EXPERIENCE ราคา 1,290 บาท
ลงชือ ............................................. (ผู้ปกครอง)
(งดคืนเงินทุกกรณี)

Special Prices!! สุดคุม กับโปรแกรมราคาสุดพิเศษ ทัศนศึกษา October Course 2018
รวม คารถ+คาเขาชม+คาอาหารกลางวัน+คาอาหารวาง
 เลือกเพิ่มเติม
ราคา 1,390 บาท  วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายสําหรับเด็กๆ ที่สามารถโดดกัน
อยางอิสระดวยเเทมโพลีนเเสนสนุกกวา 100 ผืนที่นํามา
เรียงตอกัน รับรองวาเปนอีกที่ทั้งไดออกกําลังกาย เเละได
ความรูสึกอิสระพรอมความสนุกควบคูกัน

ราคา 1,190 บาท
 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
สวนสนุกสําหรับเด็กที่เปดโอกาสใหเด็กๆ ทดลองประกอบอาชีพที่
สนใจในโลกเสมือนจริงที่มีทั้ง สนามบิน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง
โรงละคร ศาล รานอาหาร รานตัดผม ฯลฯ เหมาะสําหรับพานองๆ
หนูๆ มาเรียนรูประสบการณใหมๆ

สัมผัสความตื่นเตนเราใจ ไปกับเหลาฮี
โร
ที่คุณชืน่ ชอบ พรอมเขารวมปฎิบัติ
การ
สุดทาทายกับหนวยชิลด ที่หอหุมไป
ดวยเทคโนโลยีอินเตอรแอ็คทีฟสุดล้ํา

ราคา 1,290 บาท  วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เด็กๆจะไดพบกับเหลาฮีโร และเหลาราย ในรูปแบบดิจิตอล
3D และ 4D จากทีมงานแอนิเมชั่นแถวหนาของฮอลลีวูด ที่จะทําใหไดดื่มด่ํากับความสมจริง จากมารเวลคาแร็คเตอรกวา 20 ตัว
ที่จะมาปรากฎตอสายตาคุณ ไมวาจะเปน กัปตันอเมริกา ธอร ฮัลค สไปเดอร-แมน และเหลาฮีโรอื่นๆ จากมารเวลอีกมากมา
ปฏิทิน OCTOBER COURSE 2018
ครั้งที่
วันเรียน
ครั้งที่
วันเรียน
1
1 ตุลาคม 2561
6
8 ตุลาคม 2561
2
2 ตุลาคม 2561
7
9 ตุลาคม 2561
3
3 ตุลาคม 2561
8
10 ตุลาคม 2561
4
4 ตุลาคม 2561
9
11 ตุลาคม 2561
5
5 ตุลาคม 2561
10
12 ตุลาคม 2561

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI
OCTOBER COURSE 2018

วันที่ 1-12 ตุลาคม 2561
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6
ปรับพื้นฐาน เตรียมความพรอมในภาคเรียนที่ 2/2561
เนื้อหาที่สอนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน
เสริมเติมเต็มดวยเนื้อหาเชิงลึก จากขอสอบระดับประเทศ
ตะลุยโจทย แนวขอสอบตรงเตรียมพรอมมุงสูมหาวิทยาลัย

คอรส
1
2
3

รายการ

ราคา

เรียนเต็มวัน 1 สัปดาห
เรียนเต็มวัน 2 สัปดาห
เรียนครึ่งวัน 2 สัปดาห
 ชวงเชา
 ชวงบาย

2,000
3,000
2,000

ปฏิทิน OCTOBER COURSE 2018
ครั้งที่
1
2
3
4

วันเรียน
1 ตุลาคม 2561
2 ตุลาคม 2561
4 ตุลาคม 2561
5 ตุลาคม 2561

ครั้งที่
5
6
7
8

วันเรียน
8 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ : (หยุด) วันพุธ วันเสาร-อาทิตย

.

ใบสมัครเรียน OCTOBER COURSE 2018
ชื่อ-สกุล นาย/น.ส. ....................................................................................................
ระดับชั้น มัธยม .......... / ........... เลขประจําตัว ........................
สมัครเรียน  คอรสที่ …….. ราคา ......................... บาท
 แผนการเรียน วิทย-คณิต
 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ
 แผนการเรียน จีน – ญี่ปนุ



 คอรสที่ 3 ราคา 2,000 บาท
ระบุ  ชวงเชา  ชวงบาย
 แผนการเรียน วิทย-คณิต
 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ
 แผนการเรียน จีน – ญี่ปนุ

ลงชือ ............................................. (ผู้ปกครอง)
(งดคืนเงินทุกกรณี)

Assumption College Thonburi

ENGLISH CAMP
1–12 OCTOBER 2018
เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษตลอดทั้งคอรส
 สอนโดยครูตางชาติ ตลอดทั้งคอรส THEME : LOST in SPACE
 เปนกิจกรรมการเรียน โดยการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ เนน ฟง พูด อาน เขียน
 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 ( 8 วัน )
 เขาคาย “ACT Interactive English Camp 2018” วันที่ 11-12 October 2018
ณ Way Hotel พัทยา ทัศนศึกษาที่ Space Inspirium และ Ripley’s Believe It or Not!

..field trip..
“ดินแดนที่ผูมาเยือนจะไดรับรูต ัวตนบนจักรวาลอันจะเกิดแรงบันดาลใจในการ
ดํารงชีวิต” เริ่มตน..การเรียนรูจักรวาล ทําไมโลกเราถึงมีสิ่งมีชวี ติ จนเกิดคําถาม
มากมายเกีย่ วกับโลก ไมวาจะ กลมหรือแบน สูการคนหาและคนพบจากความสงสัย
จากจินตนาการสูหวงอวกาศ สูเทคโนโลยีที่ไมหยุดยั้ง มารวมเปดประสบการณดาน
อวกาศ ที่ไมควรพลาด
!!

ริบลีส พัทยา ภายในพิพิธภัณฑไดรวบรวมของแปลกลี้ลับพิสดาร และของหายากมากกวา 300 ชิ้น
ที่ทําใหคุณเกิดความตกตะลึง ความแปลกประหลาดและเกิดความประทับใจในคราวเดียวกัน พรอมทั้ง
เครื่องเลนมากถึง 7 ชนิด ผจญภัยใน . . .โกดังผีสิง . . . สวนสนุก สุดสยอง! . . . โรงภาพยนตรทะลุมิติ
. . . มหัศจรรยเขาวงกต . . . เกมสตะลุยเลเซอร . . . พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง หลุยส ทุสโซดส แวกซเวิรค

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครเขารวม ENGLISH CAMP
ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................................
ระดับชั้น ประถม / มัธยม ................... หอง ................. เลขประจําตัว .........................................
เบอรโทรศัพท ....................................................... โรคประจําตัว .................................................
 ยินดีเขารวมโครงการ พรอมแนบเงิน 7,500 บาท (รับจํานวนจํากัด)
ลงชื่อ .................................................. (ผูปกครอง)
(งดคืนเงินทุกกรณี)

