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1.

คุณสมบัติผ้สู มัครเรียน
นักเรียนชาย – หญิง อายุ 6 – 16 ปี

2.

ระยะเวลา
วันที่ 19 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 ( 3 สัปดาห์ )

3.

สถานที่จดั Gen-C English Camp (Self-Activation)
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี
131 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน กม.101 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
พร้อมสิง่ อำนวยควำมสะดวก

บริเวณโรงเรียนทีก่ ว้างขวางกว่า 150 ไร่
แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ สนามหญ้า และภูเขา

ห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมด้วยอุปกรณ์ การเรียนการสอน ครบครัน ทันสมัย

หอพักนักเรียน แยกอาคารชาย – หญิง พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

โรงอาหารขนาดใหญ่ สะอาด ถูกสุขอนามัย บริการด้วยอาหารนานาชาติ

หอประชุมขนาดใหญ่ (Auditorium) จุได้กว่า 600 คน
ทันสมัยทีส่ ุดและใหญ่ทส่ี ุดในจังหวัดสระบุรี
และใกล้เคียง พร้อมอุปกรณ์เทคนิคแสง สี เสียงทีท่ นั สมัยครบครัน

ห้องพยาบาล และพยาบาลพร้อมให้การดูแลบุตรหลานของท่านเป็ นอย่างดี

สระว่ายน้ า / สนามฟุตบอล indoor-outdoor / สนามเทนนิส /
สนามไดร์ฟกอล์ฟ / สนามบาสเกตบอล / สนามเด็กเล่น

ห้องสมุดขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์เพือ่ การค้นหาข้อมูลอย่างไร้พรมแดน

Free Wi-Fi
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4.

อัตราค่าเรียน
39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รำคำนี้รวม

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมอุปกรณ์การเรียน

วิทยากร และทัศนศึกษานอกสถานที่

ทีพ่ กั - หอพักของโรงเรียน (ห้องนอนปรับอากาศ แยกอาคาร ชาย – หญิง)

อาหาร 3 มือ้ พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง

บริการซักรีดตลอดทัง้ 3 สัปดาห์

5.

การสมัครเรียน







สมัครด้วยตัวเองทีโ่ รงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี จ.สระบุรี
ติดต่อสอบถาม โทร 036-218-600 / 089-202-4910
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และชัดเจน
ชาระค่าเล่าเรียน โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด / แคชเชียร์เช็ค / โอนเงิน ในนาม
บริ ษทั มาแตร์ อามาบีลิส จากัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุดบรรทัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 560-3-007-229
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงั สิต
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 196-3-060-247
หรือ ชาระผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card ค่าธรรมเนี ยม 1.4%
แฟกซ์ใบสมัครและสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่อื -นามสกุลของผูส้ มัคร
มาทีห่ มายเลขแฟกซ์ 036-225-445 หรือทางอีเมล์ info@sjmis.ac.th
หรือติดต่อเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรงได้ท่ี 086-3210016 (คุณเอ)

3/7

Gen-C English Camp (Self-Activation)
  

6.

ปฐมนิ เทศ (ผู้ปกครองและนักเรียน)
วันอาทิตย์ท่ี 19 เมษายน 2563
เวลำ 10:30 น. (ลงทะเบียน)
เวลำ 11:00 น. (ปฐมนิเทศ)
เวลำ 11:30 น. (รับประทำนอำหำรกลำงวัน + นำสัมภำระไปไว้ทหี ่ อพัก)
เวลำ 12:30 น. (พร้อมกันทีห่ อ้ งเรียนอำคำร Auditorium)

7.

วันปิ ดค่าย
วันเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2563
เวลำ 10:00 น. (กำรแสดงของนักเรียน และมอบประกำศนียบัตร)
เวลำ 12:00 น. (เก็บสัมภำระ + กลับบ้ำน)

8.

การติ ดต่อกับทางโรงเรียน
แผนกประชาสัมพันธ์
แผนกการเงิน

9.

036-218-600 / 089-202-4910
086-3210016 (คุณเอ)

การติ ดต่อกับเจ้าหน้ าที่ค่าย




หากท่านผูป้ กครองมีขอ้ สงสัยใดๆเกีย่ วกับค่าย สามารถติดต่อโดยตรงได้ทเ่ี บอร์
คุณกอล์ฟ 091-8844165, คุณนุ้ย 089-9008206 และคุณโจ 083-7308497
หากท่านผูป้ กครองต้องการแสดงความคิดเห็นเพือ่ เสนอแนะ ให้ตดิ ต่อกับเจ้าหน้าทีผ่ ่านทาง
อีเมล์ info@sjmis.ac.th
ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามบรรยากาศของค่าย ผ่านทางหน้าเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนฯ
โดยการคลิก Like ทีห่ น้าเพจ www.facebook.com/SaintJohnMary
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10.

การรับฝากเงิ น (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)



11.

การรับนักเรียนออกนอกบริ เวณโรงเรียน



12.

ท่านผูป้ กครองสามารถฝากเงินไว้กบั เจ้าหน้าที่ คุณโจ 083-7308497
และนักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในช่วงหลังรับประทานอาหารค่า
ท่านผูป้ กครองสามารถรับเงินส่วนทีเ่ หลือคืนได้ในวันปิ ดค่าย

ท่านผูป้ กครองทีป่ ระสงค์จะรับบุตรหลานออกนอกบริเวณโรงเรียนฯ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีอ่ อฟฟิ ศให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองไม่ใช่บดิ า-มารดา หรือผูป้ กครองทีแ่ จ้งไว้ในใบยินยอม มีความประสงค์
จะรับบุตรหลานออกนอกบริเวณโรงเรียน ท่านผูป้ กครองจะต้องแฟกซ์ใบอนุญาตให้บุคคล
ผูน้ นั ้ รับนักเรียนออกไปได้ โดยแฟกซ์เอกสารถึง คุณกอล์ฟ หรือคุณนุ้ย Fax: 036-225-445

อาหาร
ทางโรงเรียนฯ ได้จดั อาหาร 3 มือ้ และอาหารว่าง ไว้บริการแก่นกั เรียนทุกคน และนักเรียน
สามารถซือ้ ขนม เครื่องดื่ม และไอศกรีมได้ทม่ี นิ ิมาร์ทของโรงเรียนหรือหอพักได้

13.

ที่พกั
หอพักในโรงเรียน แยกอาคารชาย – หญิง พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

14.

การซักรีด
นักเรียนทุกคนจะได้รบั ถุงผ้าคนละ 2 ถุง
โดยส่งผ้าได้ในตอนเช้า เวลา 07:30 น. ของวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ เท่านัน้
นักเรียนส่งผ้ำวันศุกร์เช้ำ นักเรียนจะได้รบั ถุงผ้ำคืนในวันจันทร์เย็น
นักเรียนส่งผ้ำวันจันทร์เช้ำ นักเรียนจะได้รบั ถุงผ้ำคืนในวันพุธเย็น
นักเรียนส่งผ้ำวันพุธเช้ำ นักเรียนจะได้รบั ถุงผ้ำคืนในวันศุกร์เย็น
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15.

สิ่ งของที่ต้องเตรียมมา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หมายเหตุ

รายการ
ชุดทีใ่ ช้สาหรับเดิ นแฟชัน/งานเลี
่
้ ยง (ชุดหล่อ-สวยทีส่ ุด)
เสือ้ ยืด
กางเกงขาสัน้
กางเกงขายาว
ชุดนอน
ชุดว่ายน้า หมวก และแว่นตาว่ายน้า
ผ้าเช็ดตัว
ชุดชัน้ ใน
รองเท้าแตะ
รองเท้ากีฬา
ถุงเท้า
ของใช้สว่ นตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ครีมทาผิว
หมอน / ผ้าห่ม
ปลอกหมอน / ผ้าปูทน่ี อน ขนาด 3.5 ฟุต
ยาประจาตัว (ถ้ามีโรคประจาตัว)
อุปกรณ์เครื่องเขียน
กุญแจสาหรับล็อคตูเ้ สือ้ ผ้า
เงินใช้จ่ายส่วนตัว

จานวน
1 ชุด
6-8 ตัว
6-8 ตัว
6-8 ตัว
3 ชุด
1 ชุด
2 ผืน
5 ชุด
1 คู่
1 คู่
5 คู่
1 ชุด
2 ชุด

1 ชุด

- โทรศัพท์มือถือ แเท็บเล็ตต่าง ๆ สามารถใช้ได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ างค่ายกาหนดให้
เท่านัน้ และหลังกิจกรรมกลางคืน 15 นาที
- ไม่ควรนาสิง่ ของ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีม่ รี าคาแพงทุกประเภทเข้ามาในค่าย หากเกิดการ
สูญหาย ทางโรงเรียนฯ จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี
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16.

แผนที่
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