ASSUMPTION COLLEGE THONBURI
SUMMER COURSE 2018

ระดับชัน ประถมศึกษาปี ที 26 มี.ค. - เม.ย.

จัดขึนเพือเสริมสร้ างให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ น มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ และทักษะเฉพาะด้ านของตนเอง เป็ นการปรับพืนฐานการเรียน และเตรียมความพร้ อม
ในระดับทีสูงขึน ทังยังใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์เข้ มข้ นด้ วยคอร์สพิเศษทังด้ านวิชาการ และกิจกรรม
Standard + Intensive (เลือกได 1 คอรส)
คอรส
รายการ
ราคา
1 วิชาการ+พัฒนาการอาน-เขียน (ป.1-3)
4,700
2 วิชาการ+สสวท.คณิตศาสตร
4,700
3 วิชาการ+สสวท.วิทยาศาสตร
4,900
4 วิชาการ+ภาษาจีน
4,900
5 วิชาการ+ภาษาอังกฤษ (สอนโดยครูตางชาติ)
6,200
6 วิชาการ+ภาษาอังกฤษ (Bell)
8,700
(รับเฉพาะ ป.2-6) (ระดับละไมเกิน 15 คน)
*คอรสที่ 6 ติดตอ ศูนย Bell  02-8079555-63 ตอ 400, 401*
Standard + Activity (เลือกได 1 คอรส)
7 วิชาการ+ศิลปะ
4,700
8 วิชาการ+ฟุตบอล
4,700
9 วิชาการ+แบดมินตัน (ไมเกิน 80 คน)
4,700
10 วิชาการ+บาสเกตบอล
4,700
11 วิชาการ+Computer
4,700
12 วิชาการ+Cooking (ไมเกิน 30 คน)
4,900
13 วิชาการ+เทเบิลเทนนิส (ป.4-6)
4,700
14 วิชาการ+ เย็บ ปก ถัก รอย (ป.4-6) (ไมเกิน 20 คน) 4,700
หมายเหตุ : Standard Course คือ การเรียนวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา
ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

Standard + Higher Music / Sports Program
15 วิชาการ+ดนตรีสากล (ครู 1 คน : น.ร. 3 คน)
9,500
(เลือกเรียน 1 วิชา) เปยโน,กลอง,เบส, กีตารไฟฟา
กีตารคลาสสิค,อูคูเลเล, ขับรอง,ไวโอลิน
16 วิชาการ+ดนตรีไทย (ครู 1 คน : น.ร. 3 คน)
8,000
(เลือกเรียน 1 วิชา ระนาด,ขิม,จะเข,ขลุย,ฆอง,ซอ)
17 วิชาการ+Band Performance Course
9,500
(ครู 1 คน : น.ร. 4-8 คน เปนวง)

Standard + Higher Music / Sports Program
คอรส
รายการ
ราคา
18 วิชาการ+เทควันโด
8,500
19 วิชาการ+กอลฟ
8,500
20 วิชาการ+เทนนิส
8,500
21 วิชาการ+ศิลปะการเตน (free style dance)
9,500
22 วิชาการ+ปนหนาผาจําลอง (รับไมเกิน 10 คน : รอบ) 8,000
23 วิชาการ+ฟุตซอล (ป.1-ป.6)
8,000
24 วิชาการ+วายน้ํา
8,500
Higher Music Program (HMP)
25 ดนตรีสากล (เลือกเรียน 1 วิชา) เปยโน, กลอง, เบส
6,600
กีตารไฟฟา,กีตารคลาสสิค,อูคเู ลเล, ขับรอง,ไวโอลิน
26 คอรสเรียนดนตรีไทย (ระนาด,ขิม,จะเข,ขลุย,ฆอง,ซอ) 5,000
27 Band Performance
6,600
Higher Sport Program (NSP)
28 เทควันโด
5,500
29 กอลฟ
5,500
30 เทนนิส
5,500
31 ศิลปะการเตน (free style dance)
6,600
32 ปนหนาผาจําลอง (รับไมเกิน 10 คน : รอบ)
5,000
33 ฟุตซอล (ป.1-ป.6)
5,000
34 วายน้ํา
5,500
**คอรสที่ 25-34 สามารถเลือกรอบได 3 รอบเวลา เรียน 2 ชม./ วัน
9.00-11.00 น. / 13.00-15.00 น./ 15.00-17.00 น.
(ราคาไมรวมคาอาหารและอุปกรณ)
**คอรสที่ 15-34 สงใบสมัครและชําระเงินที่ศูนยดนตรี
 02-8079555-63 ตอ ศูนยดนตรี 510,
ศูนยกีฬา 911, สระวายน้ํา 808
 02-8079555-63 ตอ รถ รับ-สง 707

ใบสมัครเรียน SUMMER COURSE 2018
ชือ-สกุล ด.ช./ด.ญ.................................................................................ระดับชัน  ประถม ........ / .........
เลขประจํ าตัว ........................ เบอร์โทรศัพท์ ...........................................
สมัครเรียน  คอร์สที …….. ราคา ................. บาท กรณีเรียนดนตรี ระบุ ..................................
สมัครภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561
* ลดราคาพิเศษคอร์สที 1-20 ทันที 200 บาท
* รับเสือ ฟรี!!
ลงชือ ............................................. (ผูป้ กครอง)
สมัครพร้อมชําระเงินตังแต่วนั นีเป็ นต้นไป ทีครูประจํ าชัน หรือห้องการเงิน

(งดคืนเงินทุกกรณี)

ตารางเรียน Summer Course 2018
เริ่มเรียน

วันที่ 26 มีนาคม – 27 เมษายน 2561
(หยุดเทศกาลสงกรานต) วันที่ 11-17 เมษายน 2561
เวลาเรียน 08.30 – 15.00น. (หยุดวันเสาร-อาทิตย)
อาทิตย์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร





จันทร์




หมายเหตุ :

 หมายถึง วันเรียน

อังคาร




เดือน มีนาคม
พุธ


เดือน เมษายน
พุธ




พฤหัสบดี



พฤหัสบดี




ศุกร์

เสาร์



ศุกร์




เสาร์

ระดับชัน มัธยมศึกษาปี ที 26 มี.ค. - เม.ย.

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI
SUMMER COURSE 2018

จัดขึนเพือเสริมสร้ างให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ น มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ และทักษะเฉพาะด้ านของตนเอง เป็ นการปรับพืนฐานการเรียน และเตรียมความพร้ อม
ในระดับทีสูงขึน ทังยังใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์เข้ มข้ นด้ วยคอร์สพิเศษทังด้ านวิชาการ และกิจกรรม
Standard + Intensive (เลือกได 1 คอรส)
คอรส
รายการ
ราคา
1 วิชาการ+คณิตศาสตร (เรียนลวงหนา)
4,700
2 วิชาการ+วิทยาศาสตร (เรียนลวงหนา)
4,700
3 วิชาการ+ภาษาจีน
4,700
4 วิชาการ+ภาษาอังกฤษ (สอนโดยครูตางชาติ)
6,200
Standard + Activity (เลือกได 1 คอรส)
5 วิชาการ+บาสเกตบอล
4,700
6 วิชาการ+ฟุตบอล
4,700
7 วิชาการ+แบดมินตัน (ไมเกิน 80 คน)
4,700
8 วิชาการ+ศิลปะ
4,700
9 วิชาการ+Computer
4,700
10 วิชาการ+Cooking (ไมเกิน 30 คน)
4,900
หมายเหตุ : Standard Course คือ การเรียนวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา
ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

11
12
13
14
15

Standard + Higher Music / Sports Program
วิชาการ+ดนตรีสากล (ครู 1 คน : น.ร. 3 คน)
9,500
(เลือกเรียน 1 วิชา) เปยโน,กลอง,เบส, กีตารไฟฟา
กีตารไฟฟา,กีตารคลาสสิค,อูคเู ลเล,ขับรอง,ไวโอลิน
วิชาการ+ดนตรีไทย (ครู 1 คน : น.ร. 3 คน)
8,000
(เลือกเรียน 1 วิชา ระนาด,ขิม,จะเข,ขลุย,ฆอง,ซอ)
Standard + Higher Music / Sports Program
วิชาการ+Band Performance Course
9,500
(ครู 1 คน : น.ร. 4-8 คน เปนวง)
วิชาการ+เทควันโด
8,500
วิชาการ+กอลฟ
8,500

คอรส
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Standard + Higher Music / Sports Program
รายการ
วิชาการ+เทนนิส (รับไมเกิน 10 คน : รอบ)
วิชาการ+ปนหนาผาจําลอง (รับไมเกิน 10 คน : รอบ)
วิชาการ+ศิลปะการเตน (free style dance)
วิชาการ+วายน้ํา
Higher Music Program (HMP)
ดนตรีสากล (เลือกเรียน 1 วิชา) เปยโน, กลอง, เบส,
กีตารไฟฟา,กีตารคลาสสิค,อูคเู ลเล, ขับรอง,ไวโอลิน
คอรสเรียนดนตรีไทย (ระนาด,ขิม,จะเข,ขลุย,ฆอง,ซอ)
Band Performance
Higher Sport Program (HSP)
เทควันโด
กอลฟ
เทนนิส (รับไมเกิน 10 คน : รอบ)
ศิลปะการเตน (free style dance)
ปนหนาผาจําลอง (รับไมเกิน 10 คน : รอบ)
วายน้ํา

ราคา
8,500
8,000
9,500
8,500
6,600
5,000
6,600
5,500
5,500
5,500
6,600
5,000
5,500

**คอรสที่ 20-28 สามารถเลือกรอบได 3 รอบเวลา เรียน 2 ชม./ วัน

9.00-11.00 น. / 13.00-15.00 น./ 15.00-17.00 น.
(ราคาไมรวมคาอาหารและอุปกรณ)
**คอรสที่ 11-28 สงใบสมัครและชําระเงินที่ศูนยดนตรี
ศูนยกีฬา และงานสระวายน้ํา
 02-8079555-63 ตอ ศูนยดนตรี 510,
ศูนยกีฬา 911, สระวายน้ํา 808
 02-8079555-63 ตอ รถ รับ-สง 707

ใบสมัครเรียน SUMMER COURSE 2018
ชือ-สกุล ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ........................................................................................................................
ระดับชัน  มัธยม .......... / ........... เลขประจํ าตัว ........................ เบอร์โทรศัพท์ .........................
สมัครเรียน  คอร์สที …….. ราคา ................. บาท กรณีเรียนดนตรี ระบุ ..................................
สมัครภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561
* ลดราคาพิเศษคอร์สที 1-20 ทันที 200 บาท
* รับเสือ ฟรี!!
ลงชือ ............................................. (ผูป้ กครอง)

สมัครพร้อมชําระเงินตังแต่วนั นีเป็ นต้นไป ทีครูประจํ าชัน หรือห้องการเงิน

(งดคืนเงินทุกกรณี)

ตารางเรียน Summer Course 2018
เริ่มเรียน

วันที่ 26 มีนาคม – 27 เมษายน 2561
(หยุดเทศกาลสงกรานต) วันที่ 11-17 เมษายน 2561
เวลาเรียน 08.30 – 15.00น. (หยุดวันเสาร-อาทิตย)
อาทิตย์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร





จันทร์




หมายเหตุ :

 หมายถึง วันเรียน

อังคาร




เดือน มีนาคม
พุธ


เดือน เมษายน
พุธ




พฤหัสบดี



พฤหัสบดี




ศุกร์

เสาร์



ศุกร์




เสาร์

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

รับจํานวนจํากัด

SUMMER COURSE 2018
เตรียมตอนรับเทศกาลแหงความสุขและ
ความหรรษาประจําปชวงฤดูรอนอีกครั้ง
กับการแสดง ดิสนีย ออน ไอซ (Disney
On Ice) ที่ จ ะสร างความสุ ข สั น ต ให กั บ
ทุกคนในครอบครัว สรางสรรคโดยเฟลด
เอ็นเตอรเทนเมนท โดยปนี้ มิกกี้ มิน นี่
โดนั ล ด และ กู ฟ ฟ นํ า ที ม เพื่ อ นพ อ ง
กองทั พ ซู เ ปอร ส ตาร ดิ ส นี ย ม ากกว า
50 ตั ว จาก 14 เรื่ อ งดั ง ตลอดหลาย
ทศวรรษที่ ผ า นมา ตั้ ง แต พิ น อคคิ โ อ
(Pinocchio)ไปจนถึง โฟรเซน (Frozen)
มาโชวลีลาวาดลวดลายบนลานน้ําแข็ง
พรอมคอสตูม สุดตระการตาและฉาก
สุดอลังการ รวมถึงเพลงโปรดเพลงดังอีก
กวา 30 เพลง ที่แฟนดิสนียจะไดรวมขับ
รอง ไปดวยกันเต็มอิ่มในตอน
“ดิส นี ย ออน ไอซ เซเลเบรทส เอฟวรี่
วันส สตอรี”่

SHOW TIME

ARRIVE EARLY FOR THE

WED 28 MARCH 2018
อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี
“ดิสนีย ออนไอซ เอฟวรี่วันส สตอรี”่
ซูเปอรสตารดิสนียกวา 50 ตัว จาก 14 เรื่องดัง ยกทัพเติมเต็มจินตนาการ
แฟนดิสนียทุกวัยใน “ดิสนีย ออน ไอซ เซเลเบรทส เอฟวรี่วันส สตอรี่”

ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ.) ……………………..........................................………………………
เลขประจําตัว……………… ระดับชั้น ................. หอง .................
ชื่อ-สกุล (ผูปกครอง) …………………………………..........................................…………
เบอรโทรศัพท …………………………………………..…..……
ลงชื่อ …………......………………… (ผูปกครอง)
ยินดีเขารวมกิจกรรม พรอมแนบเงินจํานวน 990 บาท

พบกับโชวพิเศษกอนการแสดงเริ่ม
โดย นิค และ จูดี้ จาก Zootopia

ยังไมหมดเพียงเทานี้..!!!
ชมคาราวานเจาหญิงและเจาชาย
อีกกวาสิบเรื่อง

ราคาเพียง ..990.. บาท
หมายเหตุ : ราคารวมบัตรเขาชม +
อาหารกลางวัน + คารถ

