โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
เริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ถึง
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านวิชาการ ให้กบั นักเรียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเรียนและ
การสอบประเภทต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ ักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ว

ตารางเรียนสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2/2562
สัปดาห์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

************
วัน/เดือน/ปี
2 พฤศจิกายน .2562
9 พฤศจิกายน .2562
16 พฤศจิกายน .2562
23 พฤศจิกายน .2562
30 พฤศจิกายน .2562
7 ธันวาคม .2562
14 ธันวาคม .2562
21 ธันวาคม .2562
18 มกราคม .2563
25 มกราคม .2563
8 กุมภาพันธ์ .2563
15 กุมภาพันธ์ .2563
22 กุมภาพันธ์ .2563
29 กุมภาพันธ์ .2563

หมายเหตุ : วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กิจกรรมเสริมพิเศษ วันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ใบสมัครกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2/2562
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).……….......................….…….….
เลขประจาตัว.................... ชั้น ……./…… เลขที่ ……....…
ประเภท  ไปกลับ  ประจา ตึก/หอ ......................
เลือกคอร์ส
เวลา
ค่าใช้จา่ ย
C1 ระดับปฐมวัย

08.30-12.00
3,500

08.30-15.00
5,000
C2 ระดับประถม

09.00-14.30
6,000

09.00-12.00
3,500

12.30-14.30
2,500

อาหาร
800
C3 ระดับมัธยมศึกษา (ระบุวิชา......................................)

09.00-12.00
3,500

09.00-10.30
2,000

10.30-12.00
2,000
C4 ระดับประถม (MLP) ครูไทย

09.00-12.00
3,500

ตามช่วงเวลากาหนด
1,500
คุณครูต่างชาติ

09.00-10.30
4,000
ได้แนบเงินค่ากิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์มา
พร้อมกับใบสมัครนี้เรียบร้อยแล้วดังนี้
จานวนเงิน ................................. บาท
ลงชื่อ ………………..........……….... ผูป้ กครองนักเรียน
โทร. ...........................................................................
หมายเหตุ : - กาหนดวันชาระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2562
*กรณีที่ชาระเกินกาหนดนักเรียนจะต้องชาระค่าปรับคนละ 200 บาท

คอร์ส C1 ระดับปฐมวัย
Play & Learn Camp เป็นกิจกรรมสอนเสริมเสาร์ที่จดั ขึน้
ส าหรับ นัก เรียนที่ ต้องการใช้เ วลาว่ างให้เ กิ ดประโยชน์ ใ น
วันหยุด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน และศักยภาพ
ทั้งด้าน IQ และ EQ รูปแบบกิจกรรมเน้นการเรียนรู้แบบลง
มือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ตรงและส่งเสริมการใช้ชีวิตและ
การแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมบูรณาการ
กิจกรรมเลือกตามความถนัด เช่น ดนตรี, นาฏศิลป์, ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ และ ว่ายน้า เป็นต้น
เวลา
08.30 - 12.00 น.
08.30 - 15.00 น.

ตารางการเรียน ระดับปฐมวัย
ราคา
กิจกรรม
3,500 - วิชาบูรณาการ
5,000 - ดนตรี / นาฎศิลป์
- ศิลปะ / ภาษาอังกฤษ
- ว่ายน้า

กิจกรรม
นันทนาการ
ฝึกทักษะทางสมอง
Cooking

คอร์ส C2 ระดับประถมศึกษา
Go Genius Camp เป็นกิจกรรมสอนเสริมเสาร์ที่จัดขึ้น
สาหรับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่าง ในวันหยุดส่งเสริม
ศักยภาพ ทั้งด้าน IQ และ EQ ใน รูปแบบการจัดกิจกรรมที่
รวมทั้งส่งเสริมวิชาการ และสุนทรียภาพ โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรม Go GeniusCamp จะจัดการเรียนการสอนแบบ
Authentic เน้นวิชาการแบบการฝึกปฏิบัตจิ ริง

09.00-14.30

6000

สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ทั ศ นศึ ก ษา
วิชาที่เรียน
ทักษะ: ภาษา/วิทยาศาสตร์/คิดคานวณ+กิจ กรรเสริม
800 2 ครั้ง

09.00-12.00

3500

800

-

12.30-14.30

2500

800

-

เวลา

ค่าเรียน ค่ าอาหาร

ทักษะ: Robotic/สุนทรียภาพ(ศิลปะ-กีฬา)Junior Programmer

ทักษะ: ภาษา/วิทยาศาสตร์/คิดคานวณ
กิจ กรรมเสริมทักษะ Robotic/สุนทรียภาพ(ศิลปะ-กีฬา) /
Junior Programmer

คอร์ส C3 ระดับมัธยมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งเน้นทั กษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง
ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
การพัฒ นาทั ก ษะชีวิต และส่ง เสริม การเรียนรู้จ ากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยการจัดการเรียนแบ่ง เป็น 2
รูปแบบเน้นทางด้านวิชาการ
 วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ
 ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนหรือญี่ปุ่น
 วิชาเฉพาะทาง (วิชาที่นักเรียนสนใจเรียน)
ระดับมัธ ยมศึกษา
เวลา
เลือกเรียน
09.00-12.00
2 วิชา
09.00-10.30
1 วิชา
10.30-12.00
1 วิชา

ค่าเรียน
3,500
2,000
2,000

คอร์ส C4 ระดับประถมศึกษา (MLP)
เป็นการเรียนรู้ตามความสนใจของผูเ้ รียนเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ตรงความต้องการในการเรียน
รู้ มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มความสามารถ
สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน เพือ่ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้
ระดับประถมศึกษา MLP (ครูไทย)
เวลา
09.00-12.00
1 ชั่วโมง

เลือกเรียน
3 วิชา
1 วิชา
สอนโดยครูต่างชาติ
09.00-10.30
CODING

ค่าเรียน
3,500
1,500
4,000

