Crystal Football Club
SAT

8.45am - 9.45am

Born 2010/11/12 (เกิดพ.ศ. 2553/54/55)

SAT

8.45am - 9.45am

Born 2008/09 (เกิดพ.ศ. 2551/52)

SAT

9.45am - 11.00am

Born 2006/07 (เกิดพ.ศ. 2549/50)

SAT

9.45am - 11.00am

Born 2005+ (เกิดพ.ศ. 2548+ )
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8.45am - 9.45am

Born 2010/11/12 (เกิดพ.ศ. 2553/54/55)

SUN

8.45am - 9.45am

Born 2008/09 (เกิดพ.ศ. 2551/52)

SUN

9.45am - 11.00am

Born 2006/07 (เกิดพ.ศ. 2549/50)

SUN

9.45am - 11.00am

Born 2005+ (เกิดพ.ศ. 2548+ )

TRAINING PACKAGE
Our term is 16 weeks and allows players to train once or twice each weekend

เทอมนี้ มีทั้งหมด 16 สัปดาห์ ท่านสามารถเลือกฝึกซ้อม หนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์
1 session each weekend: 6400 Baht
2 sessions each weekend: 8000 Baht

ค่าเรียนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ 6400 บาท
ค่าเรียนสองครั้งต่อสัปดาห์ 8000 บาท

During the term there will be practise matches for children born in 2007 and older

ในระหว่างเทอมนี้จะมีแมทช์อุ่นเครื่องสำหรับเด็กที่เกิดปี 2550 ขึ้นไป
UNIFORM FEE
All players must purchase a uniform in order to play
Uniforms are 1500 baht and available from reception

เด็กทุคนต้องซื้อชุดฝึกซ้อมของเรา ราคา 1500 บาท
ACADEMY PROGRAM
Bangkok Soccer Schools also runs a highly successful Academy Program, this is a selective program with 20 different teams
from U8’s to U15’s. If you are interested in training and playing at a higher level please contact us at academy@bangkoksoccerschools for
further details or call 083 270 3337

แบงคอก ซ๊อคเกอร์สคูล ยังมีปรแกรมขั้นสูง สำหรับเด็กที่มีความสามารถดี เข้าร่วมทีมตั้งแต่รุ่น 8 ปี ถึงรุ่น 15 ปี
ถ้าท่านสนใจโปรดติดต่อที่อีเมล academy@bangkoksoccerschools หรือโทร 083 270 3337
Parents name:
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dob:

/

/
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dob:

/

/

Emergency contact no 2:

Child Name 3:

dob:

/

/

Email:

School:

www.bangkoksoccerschools.com
Please contact us on 02 149 4647 or 099 323 1993 or email us at coaching@bangkoksoccerschools.com
By joining any of our sessions / courses it is deemed that you have read, understood and accepted our code of conduct and the terms and conditions
of enrollment as specified on our website www.bangkoksoccerschools.com

