
วัตถุประสงค์
 	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
 	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่าง	
	 	 สร้างสรรค์		และการทำางานร่วมกันเป็นทีม
 	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา		
 	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเรียนใน	
	 	 ภาคเรียนต่อไป

 เปน็กจิกรรมที่สง่เสรมิใหนั้กเรยีนไดเ้พิ่มพนูความรูจ้ากประสบการณ์
จริง	รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์		และการทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม	

กิจกรรม

รหัสค่าย ชื่อค่าย นักเรียนชั้น จำานวน สถานที่ ว/ด/ป ค่าใช้จ่าย

D1 STEM  CAMP III นักเรียนชั้น
ป.4 - 6

80	คน
ตำานานป่ารีสอร์ท	

จ.ระยอง
6	-	8	ต.ค. 5,500

D2
MLP Integrated   

Camp
นักเรียน 
MLP

100	คน
อาคารโอเซ่

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
9	-	13	ต.ค. 5,000

D3
ค่ายศิลป์ดินแดน
สยาม ครั้งที่ 2

นักเรียนชั้น
ป.4 - ม.6

100	คน
บ้านผานำ้ารสีอร์ท	
จ.	กาญจนบุรี

3	-	5	ต.ค. 4,990

D4 English  Camp นักเรียนชั้น
ม.4 - ม.6

45	คน สุณี	รีสอร์ท		จ.เพชรบุรี 9	-	11	ต.ค. 4,000

D5 ค่ายธรรมชาติศึกษา นักเรียนชั้น
ม.1 - ม.6

105	คน
วังดุมเมาท์เทนแคมป์

จ.	กาญจนบุรี
9	-	11	ต.ค. 5,900

D6
ค่ายเรื่องของโอ่ง

เรื่องของเสือก้าวตาม
รอยเท้าพ่อ

นักเรียนชั้น
ม.4 - ม.6

48	คน
เพชรวารินทร์	รีสอร์ท		

จ.เพชรบุรีี
9	-	11	ต.ค. 5,500

D7
ค่ายผู้นำาการจัด

   การค่ายวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้น
ม.3 (Gifted)

31	คน
สวนอัสสัมชัญพาราไดซ์

	จ.จันทบุรี
11	-	12	ต.ค. 2,100

D8
History line by 
social camp  

H-I-S-C

นักเรียนชั้น
ม.1 - 6

50	คน
The Cavlli Casa resort 

จ.อยุธยา
7	-	9	ต.ค. 5,000

D9
ค่ายคณิตศาสตร์ 

MLP
นักเรียนชั้น
ม.1-3 MLP

50	คน
บ้านระเบียงหมอก		

จ.ราชบุรี
30	ก.ย-2	

ต.ค
5,400

 October Course 2017

คอร์ส D CAMP  

วันที่ 2 - 20  ตุลาคม 2560 รวม 15 วัน

สนใจติดต่อสอบถาม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 038-311055-6  
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 352, 365  

แผนกการเงิน ต่อ 104, 114 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0,100 
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 094-558-3028

แผนก MLP  038-311055-6  ต่อ 137, 138
แผนกปฐมวัย มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี  094-780-7373



คอร์ส A  Learn &  Play
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนความรู้	พฒันา
ทกัษะกระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรค	์รวมทัง้เปน็การเตรยีม
ความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเรียนในภาคเรียนต่อไป	

ภาคเช้า	 	เป็นการเรียน	 5	 วิชาหลัก	 เน้นทักษะ
กระบวนการตามกลุ่มสาระฯ	 เช่น	 ทักษะ
ทางภาษา	 ทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์			

ภาคบ่าย	 เป็นกิจกรรมเสริมทักษะตามศักยภาพและ
ความสนใจของนักเรียน		

อัตราค่าเรียน	 คนละ		4,000	บาท	(รวมอาหารว่าง	2	มื้อ	
และ	อาหารกลางวัน	1	มื้อ)

คอร์ส C กจิกรรมพเิศษกฬีา

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการกีฬา	 รวมทั้งส่งเสริม
ให้นกัเรยีนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	แบ่งเป็น	4	ประเภทกฬีา		
ได้แก่	ฟุตบอล	แบดมนิตัน	เทควันโด	และว่ายนำา้	(ประเภทละ	
10-20	คน)
เวลาเรยีน	 แบ่งเป็น	2	ช่วงเวลา		
	 	 	 ช่วงที่	1			 13.30	-	15.00	น.							
	 	 	 ช่วงที่	2	 15.30	-	17.00	น.				
อัตราค่าเรยีน	 วชิาละ			3,000			บาท
สถานที่เรยีน	 ฟุตบอล	 	 สนามหญ้าเทยีม
	 	 	 แบดมนิตัน		 โรงยมิแบดมนิตัน
	 	 	 เทควันโด	 	 ตกึสุวรรณสมโภช	

ใบสมัคร

ข้าพเจ้า______________________________________

ผูป้กครองนกัเรยีน_____________________________

ชัน้_____/______	 เลขประจำาตวั______________

เบอร์โทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได้_________________

เลอืกสมัครเรยีน

 คอร์ส A Learn & Play	 ราคา		4,000		บาท

 คอร์ส B Learn & Music & Sport ราคา	6,000		บาท

 (เลอืกได้	1	ประเภท)

 	 ประเภทดนตรี_________________________________________

 	 ประเภทกฬีา____________________________________________

 คอร์ส C กจิกรรมพเิศษกฬีา  

 ราคา	3,000		บาทต่อวชิา

 	 ช่วงเวลา	13.30-15.00	น.	

 	 ช่วงเวลา	15.30	-	17.00	น.

 	 ประเภทกฬีา___________________________________________

 คอร์ส D Camp 

 	 รหัสค่าย___________________________________

	 	 ราคา___________________________________________	บาท

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น____________________บาท

ลงชื่อผู้สมัคร_________________________

______/_________/______

คอร์ส  B Learn & Music & Sport 

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้		
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	 	 รวมทั้งส่ง
เสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ/ดนตรีและกีฬา	 กับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดนตรี	และกีฬา
ภาคเช้า	 เป็นการเรียน	5	วิชาหลัก		เน้นทักษะกระบวนการ

ตามกลุ่มสาระฯ	เช่น	ทักษะทางภาษา	ทักษะการ
แก้ปัญหา	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์			

ภาคบ่าย	 เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ	ด้านดนตรี
และกีฬา(ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ)		
ประเภทดนตร	ี :		กลุ่มละ		3-5	คน		ได้แก่		เปียโน		
ไวโอลีน	 กลองชุด	 อูคูเลเล่	 กีตาร์เบส	 กีตาร์ไฟฟ้า	
กตีาร์คลาสสคิ		ดนตรไีทย	
ประเภทกฬีา	 :		กลุ่มละ	10-20	คน	ได้แก่			
ฟุตบอล		 สอนโดย	อาจารย์อุเทน	ทองประกอบ	

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลลีกอาชีพ	 (B-Licence		
AFC)	

แบดมนิตัน		สอนโดย	อาจารย์พรีศกัดิ	์	วริยิะผดงุพงษ์		
นักกฬีาทมีชาตไิทยและผูฝึ้กสอนสมาคม
แบดมนิตันแห่งประเทศไทย

 คาบ	1	 08.30	 -	09.30	น.
	 คาบ	2	 09.30	 -	10.30	 น.
	 พัก	20	นาที	 10.30	 -	10.50	 น.
	 คาบ	3	 10.50	 -	11.50		น.
	 พักรับประทานอาหารกลางวัน	 11.50	 -	13.00	 น.
	 กิจกรรม	Learn	&	Play	 13.00	 -	15.30	 น.

เทควันโด	 สอนโดย	อาจารย์วษิณ	ุ	พนัพรม		นกักฬีา
ทมีชาตไิทย	และผูฝึ้กสอนสมาคมเทควนัโด	
แห่งประเทศไทย

ว่ายน�้า  สอนโดย	อาจารย์ไพโรจน์		สว่างไพร	
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายนำ้ามหาวิทยาลัย
บูรพา

อัตราค่าเรียน	 คนละ	6,000	บาท	(รวมอาหารว่าง	2	มื้อ	
และ	อาหารกลางวัน	1	มื้อ)

ตารางเรียนคอร์ส A และ คอร์ส B 
เวลา 08.30 - 15.30 น. 


