




เง่ือนไข: โครงการน้ี นักเรียนอนุบาล 3 ทุกคนท่ีข้ึนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และ นักเรียนท่ีเข้าเรียนใหมช้ั่นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งเรียนทุกคน

P  01 :   โครงการเตรียมความพร้อมและพื้นฐานการเรียนรู้ส าหรับอนุบาล3ข้ึนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ลักษณะกิจกรรม  :    ค่ายวิชาการ

ผู้สอน : คุณครูประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ :

เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาล 3 เข้าสู่ระบบโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตน้ ท้ังด้านการช่วยเหลือตนเองด้านตา่ง ๆ ทักษะสังคม 
การเตรียมอุปกรณ์การเรียน และวธิีการเรียนรู้ตามวยักับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 
ด้านความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองด้านการแตง่กาย  การรับประทานอาหาร  วนัิยด้านตา่ง ๆ  การรู้จักสิ่งแวดล้อมและสถานท่ีตา่ง ๆในโรงเรียน
ด้านวิชาการ : เรียนรู้วชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ อังกฤษ  ดนตรี  ศิลปะ  พลศึกษา และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (สังคม-วทิยาศาสตร์)

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

P 01 เตรียมความพร้อมและพื้นฐาน อ.3ข้ึนป.1 150 คน จ-ศ. : วนัท่ี 18-28 เม.ย. 60 9 วนั พร้อมนม-อาหารกลางวนั-

การเรียน  อนุบาล3 ข้ึน ป.1 *รร.จะเป็น เวลา : 08.00-15.00 น. (63 ชม.) อาหารวา่ง - อุปกรณก์ารเรียน

ผู้จัดกลุ่มย่อย

โครงการเตรียมความพร้อมและพื้นฐานการเรียนรู้ส าหรับอนุบาล3  ข้ึนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560

 เรียน  :  วันอังคารท่ี 18 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560

รหัส ช่ือกิจกรรม
ค่าลงทะเบียน

รับสมัคร วันศุกร์ท่ี  10  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-08.30 น. และ 15.30-16.30 น.
ณ อาคารกีฬาในร่ม

วัน : เวลา ครูผู้สอน หมายเหตุ
(บาท)

ครู รร.สาธิตพัฒนา 6,000.00     
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เง่ือนไข:

เว้นแต่กิจกรรมใดท่ีทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะด าเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง

KG 01 : STP Vintage Festival Camp

ผู้สอน : คณะครูอนุบาล ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของไทยในสมยัก่อนและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมสบืสานประเพณแีละวัฒนธรรมไทย

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความส าคัญของประเพณแีละวัฒนธรรมไทย

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัก่อน ช่ืนชมความงดงามในความเป็นเอกลักษณไ์ทย ให้เด็กได้ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
โดยการเข้าฐานท ากิจกรรมต่างๆ ฝึกการเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมคีวามสขุ

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 01 STP Vintage Festival Camp ตอ. - อ.3 120 จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 52 ชม. รวมค่านม,อาหารกลางวนั 

คน เวลา  :  08.30-15.00 น. (8 วัน) อาหารวา่ง และทัศนศึกษา 1 วนั

*** แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

กิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูร้อน(Summer) ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมช่วงท่ี 1 :  วันจันทร์ท่ี 03 เมษายน - วันพุธท่ี 12 เมษายน 2560 (8 วัน)  
กิจกรรมช่วงท่ี 2 :  วันอังคารท่ี 18 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน  2560 (9 วัน)  

ค่าลงทะเบียน

(บาท)

คณะครูอนุบาล 6,500.00      

ครูผู้สอนรหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินทุกกรณี***    

รับสมัคร วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-08.30 และ 15.30-16.30 น.
ณ อาคารกีฬาในร่ม

(นร.ภายใน/ภายนอก)

หมายเหตุ

กิจกรรมอนุบาล 
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KG 02 : STP Military Army Camp

ผู้สอน : คณะครูอนุบาล ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการผจญภัย ได้ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

2. เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความกล้าหาญ ความสามคัคี ความมน้ี าใจช่วยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน
3. เพื่อเรียนรู้ความส าคัญของทหารจากการปฏิบัติจริง
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เรียนรู้ทักษะการผจญภัย ในรูปแบบทหาร จากประสบการณต์รงผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในและนอกสถานท่ี

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 02 STP Military Army Camp ตอ. - อ.3 120 จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 58 ชม. รวมค่านม,อาหารกลางวนั 

คน เวลา  :  08.30-15.00 น. (9 วัน) อาหารวา่ง และทัศนศึกษา 1 วนั

*** แต่งกายด้วยชุดทหาร

KG 03 : Art for Kids ศิลปะสร้างสมาธิ
ผู้สอน : ครูสาวิตรี  ธิลานันท์ และคณะ ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้สอีย่างถูกวิธี เทคนิคในการระบายส ีและโรยทรายสเีบ้ืองต้น ท้ังการไล่ส ีการแรงเงา การขูดส ี

การฝึกสมาธิในการท ากิจกรรม 
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การใช้สใีนการระบาย และงานฝีมอืต่างๆ โดยมขีอบเขตของภาพเพื่อสร้างสมาธิและพัฒนากล้ามเน้ือมดัเล็กของเด็กๆ

1. เรียนรู้ภาพ  และเก็บรักษาส ีและอุปกรณไ์ด้อย่างถูกต้อง

2. เทคนิคและทิศทางในการลงสี
3. การไล่ระดับสจีากสอ่ีอนไปสท่ีีเข้มข้ึน เรียนรู้ท่ีจะมองทิศทางของแสงและเงาอย่างง่าย

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 03-1 Art for Kids ศิลปะสร้างสมาธิ 1 อ.1 - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 03-2 Art for Kids ศิลปะสร้างสมาธิ 2 อ.1 - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

คณะครูอนุบาล 7,000.00      

วัน : เวลา ครูผู้สอนรหัส ช่ือกิจกรรม

ครูสาวิตรี และคณะ 3,000.00      

3,300.00      ครูสาวิตรี และคณะ

(นร.ภายใน/ภายนอก)

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ

(บาท)
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KG 04 : Tetris เททริส ตัวต่อท้าสนุก (พื้นฐาน) ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูอชิณณา  จงพิสุทธิ์สัตย์
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : Tetris เป็นเกมท่ีเล่นเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  อีกท้ังยังช่วยพัฒนาสมอง และสง่เสริมทักษะทางการสงัเกต 

 การคิด  การแก้ปัญหา  การค านวณให้กับผู้เล่น  รวมไปถึงพัฒนาสมองในสว่นความคิดสร้างสรรค์ 
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เกิดจินตนาการจากการเล่นได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ จินตนาการและค านวณ ตัวต่อท่ีสมัพันธ์กับพื้นท่ีได้

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 04-1 Tetris เททริส ตัวต่อท้าสนุก(พื้นฐาน)1 อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 04-2 Tetris เททริส ตัวต่อท้าสนุก(พื้นฐาน)2 อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 05 : ของเล่นพื้นบ้านวิทยาศาสตร์ ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูนิรันรัตน์ / ครูอัมพร / ครูจันทร์ผกา
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ได้รู้จักและสนุกสนานกับการเล่นของเล่นพื้นบ้านภูมปัิญญาไทย   

2.  พัฒนาทักษะการคิด การหาเหตุผล และทักษะทางวิทยาศาสตร์
3. พัฒนากล้ามเน้ือมดัเล็ก และการท างานประสานกันระหว่างตา-มอื
4. พัฒนาทักษะการท างานตามข้ันตอน และจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านภูมปัิญญาไทยท่ีแฝงความรู้เก่ียวกับหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น จักจ่ันเสยีงใส  กังหันหมนุ  หนูกะลา เป็นต้น
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 05-1 ของเล่นพื้นบ้านวิทยาศาสตร์ 1 อ.2 - อ.3 10-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 05-2 ของเล่นพื้นบ้านวิทยาศาสตร์ 2 อ.2 - อ.3 10-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

รหัส ครูผู้สอน

ครูจันทร์ผกา
ครูนิรันรัตน์/ครูอัมพร

ครูอชิณณา

ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา

(บาท)
ครูนิรันรัตน์/ครูอัมพร 3,000.00      

(บาท)

ครูอชิณณา

หมายเหตุ

ครูจันทร์ผกา

ครูผู้สอน

3,300.00      

3,000.00      

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ

3,300.00      
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KG 06 : นันทนาการเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูธันยธรณ์  ศรีสุระโชติปรีชา
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. มคีวามมัน่ใจและกล้าแสดงออกเพิ่มข้ึน

2. การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
3. สนุกและมคีวามสขุในการท ากิจกรรม
4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างง่ายได้ และเป็นทักษะท่ีต้องการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. การแนะน าตัว กิจกรรมบ่งบอกความเป็นตัวเอง ตัวฉัน ของฉัน    2. ร้อง เต้น เล่นเกม แบบเด่ียว   3. ร้อง เต้น เล่นเกม แบบกลุ่มเล็ก
4. ร้อง เต้น เล่นเกม แบบกลุ่มใหญ่    5. กิจกรรมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า    6. กิจกรรมจินตนาการและการกล้าแสดงออก    7. ละครเด็กเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 06-1 นันทนาการเพื่อส่งเสริม อ.1 - อ.3 25 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
ความมั่นใจในตนเอง 1 เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 06-2 นันทนาการเพื่อส่งเสริม อ.1 - อ.3 25 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
ความมั่นใจในตนเอง 2 เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 07 : เคล่ือนไหวและจังหวะพัฒนาสมอง ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูกรรณิการ์ / ครูชนิดาภา / ครูกมลชนก
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เพื่อสง่เสริมและพัฒนาการฟงั  การปฏิบัติตามค าสัง่ และความคิดสร้างสรรค์ เกิดความมัน่ใจในตนเอง 

เกิดความรู้สกึผ่อนคลายความเครียด  สนุกสนาน เบิกบาน  มคีวามสขุ
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. กิจกรรมเคล่ือนไหวพื้นฐานและเลียนแบบประกอบเพลง เคล่ือนไหวตามค าคล้องจอง เคล่ือนไหวตามบทเพลง ตามค าคล้องจอง ตามค าสัง่

2. ท าท่าทางกายบริหารประกอบเพลง เคล่ือนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สูก่ารเคล่ือนไหวลักษณะต่างๆ
3. เคล่ือนไหวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้อุปกรณต์่างๆ เคล่ือนไหวแสดงทิศทาง การเต้นประกอบเพลงจังหวะต่างๆ 1 และ2

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 07 เคล่ือนไหวและจังหวะพัฒนาสมอง อ.1 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

ครูธัญยธรณ์

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

หมายเหตุ(บาท)

ครูกรรณิการ์ 2,500.00      
และคณะ

2,500.00      

ครูธัญยธรณ์ 2,800.00      
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KG 08 : เล่นกับเกม (Educational Games) ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูกรรณิการ์ / ครูชนิดาภา / ครูกมลชนก
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อสง่เสริมการสงัเกตและเปรียบเทียบ

2. เพื่อสง่เสริมการใช้ความคิดอย่างมเีหตุผล การตัดสนิใจแก้ปัญหา
3. เพื่อสง่เสริมการเล่นร่วมกัน และสร้างสมัพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เป็นการเรียนรู้เร่ืองต่างๆ โดยใช้เกมการศึกษามาเป็นสือ่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไมน่่าเบ่ือ  
มกีระบวนการในการเล่นจากสือ่ตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ โดยจะมเีกมจับคู่ เกมภาพตัดต่อ เกมจัดหมวดหมู ่เกมวางภาพต่อปลาย
เกมเรียงล าดับ    เกมศึกษารายละเอียดของภาพ     เกมจับคู่แบบตารางสมัพันธ์        เกมพื้นฐานการบวก  1และ2

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 08 : เล่นกับเกม (Educational Games) อ.1 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 09 : นาฏศิลป์เด็กเล็ก ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูกัญญมล  เทียนประภา / ครูรัตนาภรณ์  โหงนาค
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการเรียนร าไทย   เด็กเกิดความซาบซ้ึงในศิลปะวัฒนธรรมไทย  เด็กได้สบืสานวัฒนธรรมไทย

เพื่อน าไปสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ รวมไปถึงการดูแลเก็บรักษาสชีอล์ก
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. การฝึกหัดการยืดหยุ่นหรือการเตรียมความพร้อมต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยอย่างเหมาะสมกับวัย

2. การเคล่ือนไหวตามท่วงท านองอย่างถูกวิธีและจังหวะช้าเร็ว  
3. เด็กได้เรียนรู้และฝึกการร าประกอบเพลงคอกระเช้าโจงกระเบน และ ร าเซ้ิงน้องน้อย

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 09-1 นาฏศิลป์เด็กเล็ก 1 อ.1 - อ.3 12 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 09-2 นาฏศิลป์เด็กเล็ก 2 อ.1 - อ.3 12 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ครูกัญญมล / 2,500.00      

หมายเหตุ
(บาท)

ครูกรรณิการ์ 3,300.00      
และคณะ

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

ครูรัตนาภรณ์
ครูกัญญมล / 2,800.00      
ครูรัตนาภรณ์



6

KG 10 : M&M Movement @ Playroom ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 
ผู้สอน : ครูสาทินี และคณะ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา   2. พัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวประกอบเสยีงดนตรีผ่านอุปกรณต์่างๆ  

3. สนุกกับการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. การยืดสว่นต่างๆของร่างกาย

2. การเคล่ือนไหวสลับข้างและการเคล่ือนไหวเพื่อกระตุ้นสว่นต่างๆของร่างกาย
3. การเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเสยีงดนตรี
4. การใช้อุปกรณป์ระกอบการเคล่ือนไหว

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 10-1 M&M Movement @ Playroom 1 ตอ. - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 10-2 M&M Movement @ Playroom 2 ตอ. - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 11 : ไซโลโฟน ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 

ผู้สอน : ครูธีระวัฒน์  มีแต้ม
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ฝึกทักษะการฟงัและการเล่นเคร่ืองดนตรีประเภท ไซโลโฟน (Orff)

2. เพื่อสง่เสริมความมัน่ใจในตนเองและการกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติท่ีดีต่อการเรียนดนตรี และเกิดสนุทรียภาพในการเล่นดนตรี

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. แนะน าวิธีการใช้เคร่ืองดนตรี และเล่นโน้ตง่ายๆ ได้
2.  ฝึกเล่นเพลงง่าย ๆ ตามความสนใจของนักเรียนได้
3. ฝึกเล่นเพลงท้ังหมด กับ Piano เล่นให้เข้ากันเป็นวง

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 11-1 ไซโลโฟน 1 อ.2 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 11-2 ไซโลโฟน 2 อ.2 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ(บาท)

ครูสาทินี / 2,500.00      
และคณะ
ครูสาทินี / 2,800.00      
และคณะ

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ(บาท)

ครูธีระวฒัน์ 2,500.00      

ครูธีระวฒัน์ 2,800.00      



7

KG 12 : Yoga for Kids ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 
ผู้สอน : ครูสุภรัตน์  อุปนันท์ / ครูสุณิฎา  บุญทอย
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ช่วยบริหารสมองท้ังสองซีกให้สมดุล     2. ฝึกให้เด็กใช้สมองในการจินตนาการ

3. ช่วยบริหารจิตใจท าให้มสีมาธิดีข้ึน      4. มคีวามมุง่มัน่ตั้งใจและเช่ือมัน่ในตนเอง
5. กล้ามเน้ือยืดหยุ่น แข็งแรงและควบคุมการทรงตัวได้ดี   6. ผ่อนคลายความตึงเคลียด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกความมสีมาธิ  ฝึกการหายใจเข้า-ออก ท่ีถูกต้อง และเร่ิมท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือ การกางแขน กางขา โน้มตัว และเร่ิมท่าต่าง ๆ 
เช่น ท่าสมาธิ ท่าผีเสือ้ ท่าแมว ท่าสนุข ท่าจระเข้ ท่างูเห่า  ท่าต้นไม ้ท่าธนู ท่านกกระยาง เป็นต้น

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 12-1 Yoga for Kids 1 อ.1 - อ.3 5-8 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 12-2 Yoga for Kids 2 อ.1 - อ.3 5-8 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 13 : ฟุตบอลเด็กเล็ก ลักษณะกิจกรรม  :  Summer After School 
ผู้สอน : ครูสุจิตตา  สุบุญญะ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : การเล่นกีฬาฟตุบอลให้เกิดประสทิธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิดทักษะพื้นฐานหลายด้าน อาทิ การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น 

การท าความคุ้นเคยกับลูกฟตุบอล การหยุดหรือบังคับลูก ทักษะเหล่าน้ีมคีวามละเอียดอ่อน และเป็นพื้นฐานส าหรับเทคนิค
การเล่นอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงต้องอาศัยการฝึกฝนจนช านาญ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวในการเล่นฟตุบอลได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการท าความคุ้นเคยกับลูกฟตุบอลได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกฟตุบอลได้อย่างถูกต้อง

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 13-1 ฟุตบอลเด็กเล็ก 1 อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 13-2 ฟุตบอลเด็กเล็ก 2 อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 14 :  ว่ายน้ า

ครูสุจิตตา 2,500.00      

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ(บาท)

ครูสุภรัตน์ / 2,500.00      
ครูสุณิฎา
ครูสุภรัตน์ / 2,800.00      
ครูสุณิฎา

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ(บาท)

ครูสุจิตตา 2,800.00      
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ผู้สอน : ครูจิรัฏฐ์ ชีพนุรัตน์ (ครูวิ)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้ าข้ันพื้นฐานส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้ า
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการว่ายน้ าข้ันพื้นฐาน  :  การด าน้ า  การหายใจ  การเตะเท้า  การลอยตัว

2. ทักษะการว่ายน้ าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมือ่ประสบภัยทางน้ า
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

*** วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

KG14-1 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา  9.00-10.00 น. 8 ชม.
KG14-2 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 10.00-11.00 น. 8 ชม.
KG14-3 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 11.00-12.00 น. 8 ชม.
KG14-4 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 12.00-13.00 น. 8 ชม.
KG14-5 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 8 ชม.
KG14-6 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 8 ชม.
KG14-7 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 8 ชม.

*** วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

KG14-8 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา  9.00-10.00 น. 9 ชม.
KG14-9 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 10.00-11.00 น. 9 ชม.

KG14-10 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 11.00-12.00 น. 9 ชม.
KG14-11 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 12.00-13.00 น. 9 ชม.
KG14-12 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 9 ชม.
KG14-13 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 9 ชม.
KG14-14 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 9 ชม.

KG 15 :  ว่ายน้ า

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ครูจิรัฏฐ์ 3,500.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        

หมายเหตุ(บาท)

ครูจิรัฏฐ์ 3,500.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,500.00        

ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์

3,500.00        
3,500.00        
3,500.00        
3,500.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        
ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        

ครูจิรัฏฐ์ 3,900.00        
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ผู้สอน : ครูสัญลักษณ์  บุญน าพา (ครูเดฟ)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้ าข้ันพื้นฐานส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้ า

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการว่ายน้ าข้ันพื้นฐาน  :  การด าน้ า  การหายใจ  การเตะเท้า  การลอยตัว

2. ทักษะการว่ายน้ าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมือ่ประสบภัยทางน้ า

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

*** วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

KG15-1 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 9 ชม.

KG15-2 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 9 ชม.

KG 16 :  ว่ายน้ า

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ครูสัญลักษณ์ 3,900.00        

ครูสัญลักษณ์ 3,900.00        

หมายเหตุ
(บาท)
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ผู้สอน : ครูพงศวัทน์  สัทธาพงศ์ (ครูเอิร์ท)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้ าข้ันพื้นฐานส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้ า

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการว่ายน้ าข้ันพื้นฐาน  :  การด าน้ า  การหายใจ  การเตะเท้า  การลอยตัว

2. ทักษะการว่ายน้ าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมือ่ประสบภัยทางน้ า
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

*** วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

KG16-1 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 10.00-11.00 น. 8 ชม.
KG16-2 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 11.00-12.00 น. 8 ชม.
KG16-3 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 12.00-13.00 น. 8 ชม.
KG16-4 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 8 ชม.
KG16-5 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 8 ชม.
KG16-6 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 8 ชม.
KG16-7 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 8 ชม.

*** วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

KG16-8 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 10.00-11.00 น. 9 ชม.
KG16-9 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 11.00-12.00 น. 9 ชม.

KG16-10 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 12.00-13.00 น. 9 ชม.
KG16-11 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 9 ชม.
KG16-12 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 9 ชม.
KG16-13 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 9 ชม.
KG16-14 ว่ายน้ า อ.3 2 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 9 ชม.

3,900.00        

ค่าลงทะเบียน

ครูพงศวทัน์

ครูพงศวทัน์
ครูพงศวทัน์

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน

ครูพงศวทัน์

ครูพงศวทัน์

ครูพงศวทัน์ 3,900.00        

3,900.00        

3,500.00        

3,500.00        
3,500.00        

(บาท)

3,900.00        

ครูพงศวทัน์ 3,900.00        

3,900.00        

ครูพงศวทัน์

ครูพงศวทัน์ 3,500.00        

ครูพงศวทัน์ 3,500.00        

ครูพงศวทัน์ 3,500.00        

ครูพงศวทัน์ 3,900.00        

ครูพงศวทัน์

ครูพงศวทัน์ 3,500.00        

หมายเหตุ

กิจกรรมจากสถาบันภายนอก
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KG 17 :    Jazz Dance
ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เสริมสร้างทักษะการใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่ พัฒนาร่างกายท้ังทางกายและใจ พัฒนาความสามารถด้านดนตรีและความจ า

สร้างเสริมสมาธิและความมวีินัยในการเรียน พัฒนาบุคลิกภาพและความมัน่ใจในตนเอง ได้รับความสนุกสนาน
และการกล้าแสดงออก

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การเรียนแต่ละคลาสจะเร่ิมต้นโดยการบริหารร่างกาย และยืดหยุ่น เร่ิมจากการออกก าลังกายท่ีพื้น และต่อด้วยการออกก าลังกายในท่ายืน
และเร่ิมซับซ้อนข้ึนเมือ่เคล่ือนไหวไปรอบห้อง การเรียนพัฒนาท่าทางของร่างกายให้ประสานอย่างสวยงามและชัดเจนเมือ่เคล่ือนไหว
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 17-1 Jazz Dance 1 อ.1-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 17-2 Jazz Dance 2 อ.1-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 18 :  LEGO Education WeDO
ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เสริมสร้างทักษะการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก พัฒนาศักยภาพทางความคิดและอารมณ ์สง่เสริมเร่ืองทักษะ ทางความคิดสร้างสรรค์

สร้างเสริมสมาธิ ได้รับความสนุกสนานและช่างสงัเกตุ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกการเรียนรผุ้จากการทดลอง ได้คิดสร้างสรรค์ มจิีนตนาการ โดยมุง่เน้นให้เด็กมคีวามเข้าใจในสิง่ต่าง ๆรอบตัวได้ง่ายข้ึน จากการเรียนผ่าน
ประสบการณท่ี์มคีวามสนุกสนาน โดยมกีารน าเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ มาใช้ เช่น Motion และ Tilt Sensor เป็นต้น รวมถึงอุปกรณอ่ื์นๆด้วย
Motor, Pullcy, Axlc และ Gear ใช้ร่วมกับ WeDo  Software เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างง่ายแบบต่างๆ
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 18-1 LEGO Education WeDO 1 อ.2-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 18-2 LEGO Education WeDO 2 อ.2-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 19 :   บัลเลต์

ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน

5,200.00      

ครูจากสถาบัน 5,200.00      

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ

3,600.00      ครูจากสถาบัน

ครูจากสถาบัน 3,600.00      

หมายเหตุ

รหัส

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน

ครูจากสถาบัน
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ผู้สอน : ครูเปร้ียว (Pink Dance School :หลักสูตรของอังกฤษ-Royal Academy of Dance รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เด็กได้ฝึกทักษะการเคล่ือนไหวและตอบสนองเสยีงดนตรี ร่างกายได้ท างานประสานกันทุกสว่น มท่ีวงท่าท่ีงดงาม

 มคีวามคิดสร้างสรรค์ มจิีนตนาการ
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ความรู้และการฝึกปฏิบัติการเต้นนานาชาติและจัดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของการเต้นไปสูร่ะดับสากล

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 19 บัลเลต์ อ.1 - อ.3 5-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 20 :   เทควันโด
ผู้สอน : ครูสราวุธ  ชัยวิชิต
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ :

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ความรู้เบ้ืองต้น                     2. การเตรียมความพร้อมร่างกาย                 3. เทควันโดเบ้ืองต้น(การชก เตะ)  
4. การฝึกซ้อมท่าร า                   5. การต่อสูแ้ละกฏกติการเพื่อแข่งขัน
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 20 เทควันโด อ.1-อ.3 12-25 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 21 :  ป้ันดินเกาหลี เด็กเล็ก
ผู้สอน : สถาบัน Clayworks
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ฝึกกล้ามเน้ือมอืมดัเล็ก 2. พัฒนาด้านมติสิมัพันธ์

3. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4. วิเคราะห์สดัสว่นเพื่อความสมดุลย์ของช้ินงาน
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : สอนหลักการข้ึนรูปและการแบ่งสดัสว่นท่ีต้อง พร้อมเทคนิคพิเศษจากการผสมสแีละการใช้อุปกรณเ์สริมต่าง ๆ

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 21 ป้ันดินเกาหลี เด็กเล็ก อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 22 :   การพัฒนาอัจฉริยภาพทางสมอง i21

ครูสราวธุ 2,500.00      

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

(บาท)

  สามารถซ้ือกับทาง สถาบัน 

หมายเหตุ

** ราคาน้ีไมร่วมค่าชุด  

  สามารถซ้ือกับทาง สถาบัน 

** ราคาน้ีไมร่วมค่าชุด  

1. ได้ฝึกออกก าลังกายทุกสว่น   2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
3. สามารถปูองกันตัวเองได้ระดับหน่ึง    4. รู้กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน    

ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน ค่าลงทะเบียน

วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

รหัส ช่ือกิจกรรม

ครูเปร้ียว 3,500.00      

ครูผู้สอน หมายเหตุรหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา

(บาท)

ครูจากสถาบัน 4,500.00      

รหัส
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ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ได้ฝึกฝน การวางแผน วิเคราะห์ตามหลักเหตุผล ฝึกการท างานเป็นข้ันตอน เพื่อค้นหา วิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงจะน าไปสูก่ารสร้างสรรค์

ผลงาน ผ่านการลงมอืปฏิบัติท่ีเหมาะสม ตามแนวทางพระราชด าริ โดยนักเรียนจะมโีอกาสน าเสนอผลงานแต่ละกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

เพื่อฝึกทักษะความเป็นผู้น า การกล้าแสดงออก เรียนรู้เร่ืองการมปีฎิสมัพันธ์กับผู้อ่ืน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เข้าใจกระบวนการถนอมอาหาร เรียนรู้ประโยชน์ / โทษ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มคีวามใสใ่จ เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

รู้จักสบืค้น แยกแยะ ไข่ของสตัว์ประเภทต่างๆ ท่ีพบเจอในชีวิตประจาวัน ซ่ึงจะช่วยสง่เสริมให้เด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของสิง่มชีีวิต ท าให้เกิดความรัก

ท่ีจะปกปูองดูแลสตัว์ต่างๆเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติต่อไป มคีวามสามารถในการแยกแยะลักษณะพื้นผิวสมัผัส (เรียบ ขุรขระ น่ิม แข็ง) ในชีวิตประจ าวันได้

เข้าใจพลังงานธรรมชาติ ท่ีเกิดจาก ลม ซ่ึงเด็กๆ จะให้เรียนรู้ผ่านการเคล่ือนท่ีของบอลลูน จากการประดิษฐ์โมบายบอลลูน

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 22-1 i21 STEM KiDS 1 อ.1-อ.3 12-25 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 10 ชม.

เวลา  :  15.15-16.30 น.

KG 22-2 i21 STEM KiDS 2 อ.1-อ.3 12-25 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 11 ชม.

เวลา  :  15.15-16.30 น.

KG 23 :  Bricks 4 KidZ Junior Inventor
ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน

หมายเหตุ
(บาท)

ครูจากสถาบัน

ครูจากสถาบัน 3,800.00      

3,500.00      

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เรียนรู้ Phonics และค าศัพท์อย่างสนุกสนานผ่านการต่อ LEGO Duplo ด้วย Bricks 4 KidZ Model Plan 
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ฝึกการนับ สร้างสมาธิ และเรียนรู้เร่ืองราววิทยาศาสตร์ ด าเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เร่ืองในธีมแคมป์น้ีน าเสนอ In the Jungle ต่อโมเดลเป็นรูปสตัว์ต่างๆ Snake, Butterfly, Lion

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. We learn :ให้ข้อมลูความรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวของเด็กๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียนในวันน้ัน
2. We Build : สร้างช้ินงานทีละข้ันตอนตาม Model plan ฝึกสมาธิและการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
3. We play : ทดลองโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ปรับเปล่ียนช้ืนงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่าง (Creativity)
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 23-1 Bricks 4 KidZ Junior Inventor อ.1 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60 5 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 23-2 Bricks 4 KidZ Junior Inventor อ.1 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 24 :  Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : หลักสตูรการเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ท่ีได้รับความนิยมอย่างสงูในสหรัฐอเมริกา 


เรียนรู้ด้วย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซ่ึงออกแบบโดยนักการศึกษา ด าเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เร่ืองราวในธีมแคมป์น้ี: Sports Model เช่น Soccer, Golf สามารถน ามาเล่นด้วยกันเป็นคู่หรือกลุ่มได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. We learn : STEM discussion คุณครูเกร่ินน าความรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัวท่ีเกียวข้องกับบทเรียนตามโมเดลของวันน้ัน
2. We Build : ลงมอืสร้างช้ินงานตาม Model plan ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหา รู้จักการท างานของเฟอืง เกียร์ มอเตอร์
3. We play : เพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากช้ินงานท่ีเด็กสร้างข้ึน (ช้ินงานเคล่ือนไหวได้)
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 24-1 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60 5 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 24-1 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 25 :  Mortimer Fantastic Jobs

ผู้เช่ียวชาญของ 2,700.00      

หมายเหตุ(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

สถาบัน

หมายเหตุ(บาท)

ผู้เช่ียวชาญของ 2,700.00      

ผู้เช่ียวชาญของ 4,800.00      
สถาบัน

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

สถาบัน
ผู้เช่ียวชาญของ

สถาบัน
4,800.00      
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ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ฝึกเน้นทักษะ Speaking and Listening เพื่อให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างมคีวามสขุ สนุกสนาน

มคีาแรคเตอร์ Morty และเพื่อนๆท่ีจะคอยน ากิจกรรมสือ่การเรียนรู้เช่น เกมส ์แฟลชการ์ด ให้เด็กๆช่ืนชอบและพูดโต้ตอบ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : Fantastic Jobs เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อาชีพต่างๆรอบๆตัวเป็นภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้สนทนาและพูดคุย

กล้าแสดงออก โดยไมรู้่สกึกดดันรวมถึงให้มโีอกาสได้ฝึกพรีเซนเทช่ันผ่านการเล่นและบทบาทสมมติ

สร้างความมัน่ใจและรักในภาษาอังกฤษ

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 25-1 Mortimer Fantastic Jobs อ.1 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60 5 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 25-2 Mortimer Fantastic Jobs อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60 5 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 25-3 Mortimer Fantastic Jobs อ.1 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 24 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 5 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 25-4 Mortimer Fantastic Jobs อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 24 เม.ย.- 28 เม.ย. 60 5 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 26 :   Little Lab : How things work ?

ผู้สอน : Imagineering Edukids

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา

สถาบัน

ผู้เช่ียวชาญของ 2,700.00      

สถาบัน

ผู้เช่ียวชาญของ 2,700.00      

สถาบัน
ผู้เช่ียวชาญของ

ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

ผู้เช่ียวชาญของ 2,700.00      

2,700.00      

สถาบัน
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : สนุกกับแคมป์ How things work ?  ท่ีจะพาเด็กๆไปค้นหาความจริง ของสิง่ต่างๆรอบตัวว่ามท่ีีมาเป็นมาอย่างไร เกิดข้ึนมาได้อย่างไร 

เด็กๆ จะได้ค้นหาความจริงของหุ่นยนต์เกิดข้ึนมาได้อย่างไร  ท าไมเคร่ืองบินลอยอยู่บนท้องฟาูได้  โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นการสร้าง

ประสบการณท่ี์เด็กๆ สามารถลงมอืท าการทดลอง และต่อยอดด้วยการประดิษฐ์ พัฒนาทักษะของ STEM+A (Science, Technology, 

 Engineering, Mathematic and Art) ท าให้เด็กๆสามารถเป็นผู้ท่ีมแีรงบันดาลใจ มคีวามใฝุรู้ มทัีกษะการคิดแก้ไขปัญหา 

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : Topic : แรงผลักแรงดึง, ใครเป็นคนออกแบบเรือล าแรก, ท าไมเคร่ืองบินถึงลอยอยู่บนฟาู, ความลับของเคร่ืองดนตรี

DIY Engineering : ว่าวน้อยของหนู, Paddle Boat, Glider planc, Make The musical intruments

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 26 Little Lab: How things work? อ.2 - อ.3 20-25 คน จ-ศ. : วันท่ี 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 8 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 27 :  Cooking for Kids By a little something
ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กๆ ได้รับความเพลิดเพลิน สามารถช่วยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ท้ังด้าน EQ และ IQ เช่น

ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากล้ามเน้ือ ประสาทสมัผัสท้ัง 5 ด้านคณติศาตร์และวิทยาศาสตร์ การช่ัง ตวง วัด การผสมส ี
ด้านความคิดสร้างสรรค์ การปรุงรส การเลือกใช้ส ีการป้ันรูปต่างๆ ความภูมใิจในผลงาน การกล้าแสดงออก

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น Pizza, Cup Cake, Spaghetti หรือ Pasty เสน้ท าเอง, Cookie เสน้ท าเอง, Fancy Cake, 
Takoyaki หรือ Sushi, ขนมไทย
ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 27-1 Cooking for Kids อ.1 - อ.3 9-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 12  เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 27-2 Cooking for Kids อ.1 - อ.3 9-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 - 28  เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 28 :  ฟุตบอล  (โค้ชยักษ์)

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

ครูจากสถาบัน 3,000.00      

ครูจากสถาบัน 4,200.00      

ครูจากสถาบัน 4,700.00      
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ผู้สอน : โค้ชกิตติศักด์ิ  วงศ์อนันต์กุล (โค้ชยักษ์)และทีมงาน(โค้ชภายนอกทีมร.ร.สาธิตเกษตร/สาธิตพัฒนา)

ผู้ฝึกสอนไทยเบฟอะคาเดมี่ ผู้ช่วยโคช้ทีมชาตไิทย (U16)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวในการเล่นฟตุบอลได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการท าความคุ้นเคยกับลูกฟตุบอลได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกฟตุบอลได้อย่างถูกต้อง

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การเล่นกีฬาฟตุบอลให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ผู้เล่นต้องเรียนรู้และฝึกจนเกิดทักษะพื้นฐาน เช่น การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น

การท าความคุ้นเคยกับลูกฟตุบอล  การหยุดหรือบังคับลูก  ทักษะเหล่าน้ีมคีวามละเอียดอ่อน  และเป็นพื้นฐานส าหรับเทคนิคการเล่นกีฬาอ่ืน

ต่อไป  ซ่ึงต้องอาศัยการฝึกฝนจนช านาญและเป็นทักษะท่ีต้องการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ระดับช้ัน จ านวน รวม

ปี60 นร. ชม.

KG 28-1 ฟุตบอล (โค้ชยักษ์) อ.1 - อ.3 15 คน  วันท่ี 3,5,10,12 เม.ย. 60 4 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

KG 28-2 ฟุตบอล (โค้ชยักษ์) อ.1 - อ.3 15 คน  วันท่ี 19,21,24,26,28 เม.ย. 60 5 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

โค้ชยักษ์และทีมงาน 1,500.00      

โค้ชยักษ์และทีมงาน 1,900.00      
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เง่ือนไข:

เว้นแต่กิจกรรมใดท่ีทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะดําเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง

EL 01 : ค่ายศิลปะพาเพลิน (บูรณาการ)

ผู้สอน : ครูเรวัต  ทองมา / ครูผกาวรรณ  ทองมา ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1.เพื่อเป็นการสง่เสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเน้ือหาความรู้เชิงบูรณาการในรายวิชาต่างๆกับสิง่รอบตัว

2.เพื่อให้นักเรียนฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและเพิ่มพูนทักษะต่างๆผ่านงานศิลปะ COOKING การทดลองวิทย์และสนัทนาการในนํ้า

3.เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสาํรวจ สงัเกตและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

3.เพื่อให้นักเรียนประมวลความรู้ท่ีได้เรียน สามารถประยุกต์และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ค่ายศิลปะพาเพลิน (บูรณาการ) ของระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้จัดข้ึนท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เอ้ือบูรณาการกับวิชาต่างๆ

เช่น  ศิลปะ วิทยาศาสตร์  สงัคมศึกษา พละและการงานพื้นฐานอาชีพ  ผ่านการทํางานศิลปะ cooking  การทดลองวิทย์ และสนัทนาการในนํ้า ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน

ด้านเน้ือหาทักษะวิชาการมกิีจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาหลัก เช่น คณติศาสตร์และภาษาไทย เพื่อเสริมความรู้ต่อยอดของระดับช้ันต่อไปและได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ี funarium ข้ึน

สดุท้ายนักเรียนฝึกการนําเสนอโครงงาน ซ่ึงจะทําให้นักเรียนมทัีกษะกระบวนการทํางานกลุ่ม  การกล้าแสดงออกและการถ่ายทอดความคิด  ในเชิงสร้างสรรค์

หมายเหตุ    กิจกรรมทัศนศึกษาอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม(ตามความพึงพอใจของนักเรียนสว่นใหญ่)

ระดับช้ัน จํานวน รวม
ปี60 นร. ชม.

EL01-1 ค่ายศิลปะพาเพลิน ป.1 - ป.6 20-25 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

(บูรณาการ) จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น. อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินทุกกรณี***    

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ

กิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูร้อน(Summer) ปีการศึกษา 2559

รับสมัคร วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-08.30 และ 15.30-16.30 น.
ณ อาคารกีฬาในร่ม

กิจกรรมช่วงท่ี 1 :  วันจันทร์ท่ี 03 เมษายน - วันพุธท่ี 12 เมษายน 2560 (8 วัน)  
กิจกรรมช่วงท่ี 2 :  วันอังคารท่ี 18 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน  2560 (9 วัน)  

(บาท)

56 ชม.
ครูเรวตั / 5,600.00         

ครูผกาวรรณ
(นร.ภายใน/ภายนอก)

กิจกรรมประถม 
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ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL01-2 ค่ายศิลปะพาเพลิน ป.2 - ป.6 20-25 คน วันท่ี 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

(บูรณาการ) จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น. อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

EL 02 : ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวจ๋ิว

ผู้สอน : ครูนันทนา  นิเรียงรัมย์ / ครูสุวิมล  จ้ิวบุญสร้าง ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. นักเรียนมคีวามสามารถในการทดลองและประดิษฐ์สิง่ของวิทยาศาสตร์

2. นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆทางวิทยาศาสตร์

3. นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์มจิีนตนาการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เพื่อให้นักเรียนประมวลความรู้ท่ีได้เรียนผ่านการทําโครงงาน สามารถประยุกต์และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการสงัเกต  สาํรวจ  และทดลอง  เพื่อนําผลมาจัดระบบหลักการ  แนวคิด  และทฤษฏี โดยมุง่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ

ค้นพบด้วยตัวเองมากท่ีสดุ  ท้ังน้ีได้นําวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นแกนกลางในการเรียนให้เอ้ือกับการบูรณาการ โดยทําการทดลองเก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ มกิีจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา

หลักวิทยาศาสตร์ เช่น  คณติศาสตร์ เพื่อเสริมความรู้ต่อยอดของระดับช้ันต่อไป จะทําให้นักเรียนมทัีกษะในการสาํรวจ การสงัเกต  วิเคราะห์ และแยกแยะประเภท   สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และมี

ประสบการณต์รง สดุท้ายสง่เสริมความมัน่ใจ ความกล้าแสดงออกในการนําเสนอผลงานเป็นกลุ่มต่อสาธารณะ ซ่ึงจะทําให้นักเรียนสามารถเข้าใจ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและจดจําในสิง่ท่ีเรียนรู้ได้ดีย่ิงข้ึน

หมายเหตุ    กิจกรรมอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม(ตามความพึงพอใจของนักเรียนสว่นใหญ่)

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL02-1 ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวจ๋ิว ป.1 - ป.6 20-25 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น. อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

EL02-2 ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวจ๋ิว ป.2 - ป.6 20-25 คน วันท่ี 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น. อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

(นร.ภายใน/ภายนอก)

63 ชม.
ครูนันทนา /

6,300.00         
ครูสุวมิล

(นร.ภายใน/ภายนอก)

ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

56 ชม.
ครูนันทนา /

5,600.00         
ครูสุวมิล

รหัส

63 ชม.
ครูเรวตั /

6,300.00         
ครูผกาวรรณ

(นร.ภายใน/ภายนอก)

หมายเหตุ
(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน
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EL 03 : Food/Science
ผู้สอน : ครูพรกนก  ชมดี / ครูภัทรพล  ลาภเกียรติพร ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.  เพื่อสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์
3.  เพื่อทักษะการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมเบ้ืองต้น

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง ประดิษฐ์ ได้ลงมอืปฏิบัติจริง เช่น สไลม ์สกูช่ี เคร่ืองร่อน ขวดเรืองแสง  ฯลฯ
และยังสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจการเลือกอาชีพในอนาคต และฝึกทักษะการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมเบ้ืองต้น  ท่ีสามารถทําได้จริงในชีวิตประจําวัน
ซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง เช่น บัวลอยไข่หวาน Honey Toast ข้าวยําไก่แซ่บ ป้ิงย่างชาบู ฯลฯ

หมายเหตุ  นักเรียนท่ีสมัครเรียนต้องไม่แพ้อาหาร
ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL03 Food/Science ป.2 - ป.6 20 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

EL 04 : Food Fit for Fun
ผู้สอน : ครูวรรณา  แถมพยัคฆ์ / ครูอาริสา  จุ้ยรักษา ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ได้เรียนรู้ภาษาโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการท่ีมวีรรณกรรมและวรรณคดีเป็นแกน ฝึกการออกกําลังกายเพื่อสขุภาพ 

และฝึกการทําอาหารท่ีหลากหลายรวมท้ังได้รับประสบการณต์รงผ่านการปฏิบัติและทัศนศึกษา

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ภาษาและวรรณกรรมท้ังไทยและต่างประเทศ  วรรณคดีไทย การทําอาหารและการดูแลรักษาสขุภาพ

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL04 Food Fit for Fun ป.1 - ป.6 15-20 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น. อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

อาหารวา่ง

หมายเหตุ
(บาท)

56 ชม.
ครูวรรณา /

5,600.00         
ครูอาริสา

56 ชม.
ครูพรกนก /

5,300.00         
ครูภัทรพล

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)
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EL 05 : ร้อง เต้น เล่น ละคร

ผู้สอน : ครูฉลอง  อารีจิตต์ / ครูวัชรี  อารีจิตต์ / ครูวิฑูรย์  ท้ังสนธิ์ ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาสเรียนรู้และฝึกฝน ต่อยอดทักษะทางดนตรีไทยและดนตรีสากลตามศักยภาพของนักเรียนอย่างมคีวามสขุ

2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมรีะบบในการทํากิจกรรมเกมและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3. เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ความกล้าแสดงออกท่ีดี มารยาทและการอยู่ร่วมกันในสงัคม การทํางานกลุ่มและวัฒนธรรมไทย

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ดนตรีพาเพลิน การเรียนพื้นฐานดนตรี กิจกรรมเกมทางดนตรี การฝึกทักษะทางดนตรีไทยและสากลอย่างง่าย
2. ทักษะการเคล่ือนไหว การใช้ร่างกาย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านละครสร้างสรรค์ การร้องเพลง เล่นกิจกรรมเกมด้านการเคล่ือนไหว ชมภาพยนต์ งานศิลปะ (วาดภาพ)
3. การวาดภาพศิลป์ กิจกรรมกีฬาพาเพลิน ทัศนะศึกษาท่ีสวนสามพราน

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL05 ร้อง เต้น เล่น ละคร ป.2 - ป.6 25 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

EL 06 : Summer  For Fun
ผู้สอน : ครูป่ินมณี  ทิพย์สมบัติ / ครูอรอุมา  กิตติศิลปกรชัย ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะการคิดคํานวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์

ทักษะด้านการสงัเกต การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง และมทัีศนคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ
งานประดิษฐ์ งานบ้าน กิจกรรมสนัทนาการ และได้พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะทางสงัคมเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มมีุง่มัน่ในการทํางาน มวีินัย ความรับผิดชอบ และนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะการคิดคํานวณ และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์

 เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและองค์ความรู้ในสาระวิทยาศาสตร์จากการทํากิจกรรมการทดลองตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ และมทัีกษะ

ความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ  งานประดิษฐ์ งานบ้าน การประกอบอาหารอย่างง่าย และกิจกรรมสนัทนาการในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL06 Summer   For Fun ป.2 - ป.6 15-20 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

(บาท)

56 ชม. 5,600.00         

รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

ค่าลงทะเบียน

ครูวชัรี/ครูวฑูิรย์

หมายเหตุรหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

56 ชม.
ครูป่ินมณี /

5,600.00         
ครูอรอุมา

ครูฉลอง /

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน

อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

หมายเหตุ
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EL 07 : Computer Fun & Art Design Summer Camp
ผู้สอน : ครูรัตติกาล  พุฒหมื่น / ครูกษิรปัทม์  ปานทอง ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆได้

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคต่างๆ และนําไปสร้างให้เกิดช้ินงานได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการประกอบอาหารและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เป็นการศึกษาและเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพื่อความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวาดภาพ การตัดต่อภาพเบ้ืองต้นและการประยุกต์
นําภาพท่ีวาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเน้ือหาวิชาศิลปะและกอท.จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะท่ีสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

ระดับช้ัน จํานวน รวม
ปี60 นร. ชม.

EL07 Computer Fun & ป.1 - ป.6 15-20 คน วันท่ี 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
Art Design Summer Camp จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

EL 08 : Super Fun Summer Camp
ผู้สอน : ครูเศรษฐภรณ์ จิตรากิจ / ครูพิมลภัทร์ ภู่ปาน ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ฝึกใช้กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร การสบืค้นหาความรู้ ข้อมลูตามสถานการณต์่างๆ

2. ฝึกพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะการคิดคํานวณและการวเิคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์

3. ฝึกกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทักษะด้านการสงัเกต การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง และมทัีศนคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์

4. เพิ่มพูนทักษะความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานบ้าน กิจกรรมสนัทนาการ และได้พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

4. เพิ่มพูนทักษะความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานบ้าน กิจกรรมสนัทนาการ และได้พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

5. เสริมสร้างทักษะทางสงัคมเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มุ่งมั่นในการทํางาน มวีนัิย ความรับผิดชอบและนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวติประจําวนัได้อย่างเหมาะสม

6. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT)พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา การสือ่สาร การฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนในสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนและพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะ

การคิดคํานวณ และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เกิดความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานและองค์ความรู้ในสาระวิทยาศาสตร์จากการทํากิจกรรมการทดลองตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ 

และมทัีกษะความรู้พืน้ฐานในงานศิลปะ  งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานบ้าน การประกอบอาหารอย่างง่าย และกิจกรรมกีฬา สนัทนาการในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม

ระดับช้ัน จํานวน รวม
ปี60 นร. ชม.

EL08 Super Fun Summer camp ป.2 - ป.6 15-25 คน วันท่ี 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น. อาหารวา่ง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วนั

หมายเหตุ

56 ชม.
ครูรัตตกิาล / 5,300.00         

รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

ครูกษิรปัทม์ อาหารวา่ง

ครูเศรษฐภรณ์ /

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ค่าลงทะเบียน
รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน หมายเหตุ(บาท)

63 ชม. 6,300.00         
ครูพิมลภัทร์
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EL 09 : Good Looks Good Charming

ผู้สอน : ครูจิตสมนึก  ภูแสงสั่น / ครูจิรวดี  สุดตา ลักษณะกิจกรรม  :  ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : มคีวามเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าพูดในสิง่ถูกต้อง มบุีคลิกภาพท่ีดี เป็นคนท่ีมเีสน่ห์ เป็นท่ีรักใคร่ของผู้อ่ืน 

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : สร้างสรรค์ความเป็นไทยสร้างความมัน่ใจในตัวเอง กับการปรับบุคลิกภาพ และวิธีการพูดให้เป็นท่ีรัก 

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL09 Good Looks ป.2 - ป.6 25 คน วันท่ี 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9 วัน) รวมค่าอุปกรณ ์นม-อาหารกลางวนั

Good Charming จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

EL 10 : ฟุตซอล

ผู้สอน : ครูสัญลักษณ์  บุญนําพา(ครูเดฟ)

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะฟตุซอลข้ันพื้นฐานสาํหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ    

2.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมฟตุซอล

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการเล่นฟตุซอลข้ันพื้นฐาน  :  การเตะ การเล้ียง การหลบหลีก การเล่นทีม

2. วิธีการปูองกันการบาดเจ็บเบ้ืองต้น

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

***วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL10-1 ฟุตซอล ป.2 ข้ึนไป 15 คน  เวลา 9.00-11.00 น. 18 ชม.

EL10-2 ฟุตซอล ป.1 ข้ึนไป 15 คน  เวลา 15.00-17.00 น. 18 ชม. 4,000.00         

อาหารวา่ง

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

ครูสัญลักษณ์ 4,000.00         

ครูสัญลักษณ์

ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา หมายเหตุ

63 ชม.

(บาท)

ครูจิตสมนึก /
6,000.00         

ครูจิรวดี
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EL 11 : ว่ายนํ้า

ผู้สอน : ครูจิรัฏฐ์ ชีพนุรัตน์(ครูว)ิ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายนํ้าข้ันพื้นฐานสาํหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมว่ายนํ้า

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการว่ายนํ้าข้ันพื้นฐาน  :  การดํานํ้า  การหายใจ  การเตะเท้า  การลอยตัว

2. ทักษะการว่ายนํ้าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล

3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมือ่ประสบภัยทางนํ้า

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

***วันท่ี 3 เม.ย. - 12 เม.ย 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL11-1 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 8 ชม.

EL11-2 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 17.00-18.00 น. 8 ชม.

***วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL11-3 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 9 ชม.

EL11-4 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 17.00-18.00 น. 9 ชม.

EL 12 : ว่ายนํ้า

ครูจิรัฏฐ์ 3,000.00         

ครูจิรัฏฐ์ 3,000.00         

ครูจิรัฏฐ์

ครูจิรัฏฐ์

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

3,300.00         

3,300.00         
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ผู้สอน : ครูศิริชัย โฉมวัฒนา(ครูต่อ)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายนํ้าข้ันพื้นฐานสาํหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมว่ายนํ้า

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการว่ายนํ้าข้ันพื้นฐาน  :  การดํานํ้า  การหายใจ  การเตะเท้า  การลอยตัว

2. ทักษะการว่ายนํ้าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล

3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมือ่ประสบภัยทางนํ้า

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

***วันท่ี 3 เม.ย. - 12 เม.ย 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL12-1 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 8 ชม.

EL12-2 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 8 ชม.

EL12-3 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 8 ชม.

EL12-4 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 8 ชม.

***วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL12-5 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 9 ชม.

EL12-6 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 9 ชม.

EL12-7 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 9 ชม.

EL12-8 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 9 ชม.

EL 13 : ว่ายนํ้า
ผู้สอน : ครูศิวพร เพ็งภาค(ครูแอร์)

3,300.00         

ครูศิริชัย 3,300.00         

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน หมายเหตุ
(บาท)

ครูศิริชัย 3,000.00         

ครูศิริชัย 3,000.00         

ครูศิริชัย

ครูศิริชัย 3,000.00         

ค่าลงทะเบียน

ครูศิริชัย

3,000.00         

ครูศิริชัย 3,300.00         

ครูศิริชัย 3,300.00         
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายนํ้าข้ันพื้นฐานสาํหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพด้วยกิจกรรมว่ายนํ้า

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการว่ายนํ้าข้ันพื้นฐาน  :  การดํานํ้า  การหายใจ  การเตะเท้า  การลอยตัว

2. ทักษะการว่ายนํ้าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมือ่ประสบภัยทางนํ้า

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

***วันท่ี 3 เม.ย. - 12 เม.ย 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL13-1 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 10.00-11.00 น. 8 ชม.
EL13-2 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 11.00-12.00 น. 8 ชม.
EL13-3 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 12.00-13.00 น. 8 ชม.
EL13-4 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 8 ชม.
EL13-5 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 8 ชม.
EL13-6 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 8 ชม.
EL13-7 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 8 ชม.

***วันท่ี 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

EL13-8 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 10.00-11.00 น. 9 ชม.
EL13-9 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 11.00-12.00 น. 9 ชม.

EL13-10 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 12.00-13.00 น. 9 ชม.
EL13-11 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 13.00-14.00 น. 9 ชม.
EL13-12 ว่ายนํ้า ป.2 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 14.00-15.00 น. 9 ชม.
EL13-13 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 15.00-16.00 น. 9 ชม.
EL13-14 ว่ายนํ้า ป.1 ข้ึนไป 3 คน  เวลา 16.00-17.00 น. 9 ชม.

EL 14 : Robotic  MINDSTORMS Education for Beginner

3,300.00         
ครูศิวพร

ครูศิวพร 3,000.00         
3,000.00         
3,000.00         

3,000.00         
3,000.00         

3,000.00         ครูศิวพร

ครูศิวพร

3,300.00         
ครูศิวพร

วัน : เวลา

ครูศิวพร

กิจกรรมจากสถาบันภายนอก

3,300.00         
3,300.00         

ครูศิวพร
ครูศิวพร

หมายเหตุ

ครูศิวพร
ครูศิวพร

ครูศิวพร

ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

3,000.00         

ครูศิวพร

รหัส ช่ือกิจกรรม

3,300.00         
ครูศิวพร 3,300.00         
ครูศิวพร 3,300.00         
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ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : พัฒนาศักยภาพทางความคิดและอารมณ ์สง่เสริมเร่ืองทักษะ ทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ สร้างเสริมสมาธิและความมวีินัยในการ

เรียน มคีวามอดทนและเป็นผู้ท่ีมอีารมณม์ัน่คงมากข้ึน มกีารพัฒนาความมัน่ใจในตนเอง มคีวามสามารถในการใช้เหตุผล การมองภาพรวมและมปีระสบการณใ์นการสงัเกตการเก็บข้อมลูสาํหรับการ

ตัดสนิใจ นักเรียนจะได้ฝึกการเรียนรู้จากการทดลอง ได้ฝึกตั้งคําถาม ได้วางแผนการทํางาน ได้แก้ปัญหา ได้พัฒนาผลงาน และมโีอกาสแก้ไขผลงานท่ีได้ทํา จาการเรียนผ่านประสบการณท่ี์มคีวามสนุกสนาน
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ เข้าด้วยกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ การใช้ชุดคําสัง่ต่างๆ 
ในระดับเบ้ืองต้น เพื่อใช้ในการควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตามภารกิจท่ีกําหนด โดยการนําเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ มาใช้ รวมถึงอุปกรณอ่ื์นๆ ด้วย ในการจัดแบบหุ่นยนต์ท่ีหลากหลายประกอบ

ด้วยเร่ืองการเคล่ือนท่ี การกะประมาณระยะทาง แรงเสยีดทาน แรงดึง แรงผลัก เป็นต้น นอกจากน้ียังเสริมด้วยการออกแบบ การปรับปรุงแบบหุ่นยนต์จากจินตนาการ ความสร้างสรรค์ของเด็กเอง

ระดับช้ัน จํานวน รวม
ปี60 นร. ชม.

EL 14 Robotic  MINDSTORMS ป.1 - ป.6 6-12 คน วันท่ี 3 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน) 16 ชม.
Education for Beginer จันทร์-ศุกร์ : 15.15-17.15 น.

EL 15 : Little lab : How things work ?
ผู้สอน : Imagineering Edukids
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ได้สนุกกับการค้นหาความจริง ของสิง่ต่างๆรอบตัวว่ามท่ีีมาเป็นมาอย่างไร เกิดข้ึนมาได้อย่างไร ได้ค้นหาความจริงของหุ่นยนต์เกิดข้ึนมาได้
อย่างไร ทําไมเคร่ืองบินลอยอยู่บนท้องฟาูได้ โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นการสร้างประสบการณท่ี์สามารถลงมอืทําการทดลองและต่อยอดด้วยการประดิษฐ์ พัฒนาทักษะของ STEM+A(Science,Technology,
Engineerring, Mathematic and Art) ทําให้เป็นผู้ท่ีมแีรงบันดาลใจ มคีวามใฝุรู้ มทัีกษะการคิดแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : Topic : หุ่นยนต์เกิดข้ึนมาได้อย่างไร, ลูกอมลูกกวาดทํามาจากอะไร, เรือเคล่ือนท่ีไปได้อย่างไร, ทําไมเคร่ืองบินถึงลอยอยู่บนฟาู

DIY Engineering : Robot, Make a Lollipop, Solar boat, Future Aircraft

ระดับช้ัน จํานวน รวม
ปี60 นร. ชม.

EL 15 How things work ? ป.1 - ป.3 25 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 12  เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

EL 16 :  Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : หลักสตูรการเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ท่ีได้รับความนิยมอย่างสงูในสหรัฐอเมริกา 


7,200.00         

วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ช่ือกิจกรรม (บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ครูจากสถาบัน 3,000.00         

ค่าลงทะเบียน

รหัส

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน (บาท)

ครูจากสถาบัน
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เรียนรู้ด้วย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซ่ึงออกแบบโดยนักการศึกษา ดําเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เร่ืองราวในธีมแคมป์น้ี: Sports Model เช่น Soccer, Golf สามารถนํามาเล่นด้วยกันเป็นคู่หรือกลุ่มได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. We Learn : STEM discussion คุณครูเกร่ินนําความรู้วิทยาศาสตร์ รวมท้ังความรู้รอบตัว ท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียนตามโมเดลของวันน้ัน
2. We Build : ลงมอืสร้างช้ินงานทีละข้ันตอนตาม Model plan ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหา รู้จักการทํางานของเฟอืง เกียร์ มอเตอร์
3. We Play : เพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากช้ินงานท่ีเด็กสร้างข้ึน (ช้ินงานเคล่ือนไหวได้)

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL 16-1 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor ป.1 - ป.2 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 7  เม.ย. 60 5 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

EL 16-2 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor ป.1 - ป.2 16-18 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 - 28  เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

EL 17 : Cooking for Kids By a little something
ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เป็นกิจกรรมท่ีทําให้เด็กๆ ได้รับความเพลิดเพลิน สามารถช่วยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ท้ังด้าน EQ และ IQ เช่น

ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากล้ามเน้ือ ประสาทสมัผัสท้ัง 5 ด้านคณติศาตร์และวิทยาศาสตร์ การช่ัง ตวง วัด การผสมส ี
ด้านความคิดสร้างสรรค์ การปรุงรส การเลือกใช้ส ีการป้ันรูปต่างๆ ความภูมใิจในผลงาน การกล้าแสดงออก

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น Pizza, Cup Cake, Spaghetti หรือ Pasty เสน้ทําเอง, Cookie เสน้ทําเอง, Fancy Cake, 
Takoyaki หรือ Sushi, ขนมไทย

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL 17-1 Cooking for Kids ป.1 - ป.6 9-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 12  เม.ย. 60 8 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

EL 17-2 Cooking for Kids ป.1 - ป.6 9-12 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 - 28  เม.ย. 60 9 ชม.
เวลา  :  15.15-16.15 น.

EL 18 : ป้ันดินเกาหลี
ผู้สอน : สถาบัน Clayworks

ค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ

(บาท)

2,800.00         

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน

ครูจากสถาบัน 4,700.00         

ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน 4,800.00         

หมายเหตุ
(บาท)

ครูจากสถาบัน 4,200.00         
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ฝึกกล้ามเน้ือมอืมดัเล็ก 2. พัฒนาด้านมติิสมัพันธ์

3. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4. วิเคราะห์สดัสว่นเพื่อความสมดุลย์ของช้ินงาน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : สอนหลักการข้ึนรูปและการแบ่งสดัสว่นท่ีต้อง พร้อมเทคนิคพิเศษจากการผสมสแีละการใช้อุปกรณเ์สริมต่าง ๆ

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL 18 ป้ันดินเกาหลี ป.1 - ป.6 9-16 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 - 28 เม.ย. 60 9 ชม.

เวลา  :  15.15-16.15 น.

EL 19 : เทควันโด

ผู้สอน : ครูสราวุธ  ชัยวิชิต(ครูเบียร์)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ได้ฝึกออกกําลังกายทุกสว่น               2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

3. สามารถปูองกันตัวเองได้ระดับหน่ึง    4.  รู้กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน    

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ความรู้เบ้ืองต้น                     2. การเตรียมความพร้อมร่างกาย                 3. เทควันโดเบ้ืองต้น(การชก เตะ)  

4. การฝึกซ้อมท่ารํา                 5. การต่อสูแ้ละกฏกติการเพื่อแข่งขัน

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL 19 เทควันโด ป.1 - ป.6 12-25 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 12 เม.ย. 60 12 ชม.

เวลา  :  10.00-11.30 น.

EL 20 : ฟุตบอล

ผู้สอน : โค้ชกิตติศักด์ิ  วงศ์อนันต์กุล (โค้ชยักษ์)และทีมงาน(โค้ชภายนอกทีมร.ร.สาธิตเกษตร/สาธิตพัฒนา)

หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูสราวธุ 3,500.00         

ครูผู้สอนรหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
(บาท)

ครูจากสถาบัน 4,000.00         
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ผู้ฝึกสอนไทยเบฟอะคาเดมี่ ผู้ช่วยโคช้ทีมชาตไิทย (U16)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะฟตุบอลข้ันพื้นฐาน เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง

2. เพื่อเป็นการฝึกความอดทน การมวีินัย รู้และเคารพกฎกติกา

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ฝึกทักษะการรับ สง่ การเล้ียงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบคุมลูกบอล

2. ฝึกการเล่นเป็นทีม 7 คน และ 11 คน ฝึกการเคล่ือนไหวและความแข็งแรงของร่างกาย

3. เรียนรู้และเคารพกฎกติกาในการเล่นทีมฟตุบอล

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL 20-1 ฟุตบอล ป.1 - ป.6 20 คน  วันท่ี 4,6,7,11 เม.ย. 60 6 ชม.

เวลา  :  15.15-16.30 น.

EL 20-2 ฟุตบอล ป.1 - ป.6 20 คน  วันท่ี 18,20,25,27 เม.ย. 60 6 ชม.

เวลา  :  15.15-16.30 น.

EL 21 : Summer Golf

ผู้สอน : ทีมงานโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์

หมายเหตุ

โค้ชยักษ์และทีมงาน

โค้ชยักษ์และทีมงาน 2,000.00         

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

2,000.00         

ครูผู้สอนรหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อให้นักเรียนดูและตีกอล์ฟเป็น       2. เพื่อให้นักเรียนมวีงสวิงท่ีถูกต้อง และสวยงาม

3. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมสีมาธิ       4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมนํ้ีาใจนักกีฬา         5. เพื่อค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง

6. มคีวามสามารถในกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐาน      7. ใช้กีฬากอล์ฟเป็นกิจกรรมยามว่าง

8. ต่อยอดอนาคตและความต้องการด้านกีฬากอล์ฟสาํหรับนักเรียนผู้มคีวามสามารถโดดเด่น

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. รู้จักกีฬากอล์ฟพื้นฐาน   2. พื้นฐานการเคล่ือนไหวและการเตรียมร่างกายเพื่อการเล่นกอล์ฟ    3. เรียนรู้สวิงข้ันพื้นฐาน

4. พื้นฐานการเล่นลูกสัน้     5. พื้นฐานการพัตต์     6. การวางแผนการเล่น       7. พัฒนาสมาธิด้วยกีฬากอล์ฟ

8. เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท ข้ันพื้นฐาน         9. การออกรอบสนามจริง 9 หลุม

ระดับช้ัน จํานวน รวม

ปี60 นร. ชม.

EL 21-1 กอล์ฟข้ันต้น ป.1 - ป.6 5-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 12 เม.ย. 60 16 ชม.

เวลา  :  15.15-17.15 น.

EL 21-2 กอล์ฟข้ันกลาง ป.1 - ป.6 5-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 3 - 12 เม.ย. 60 16 ชม.

เวลา  :  15.15-17.15 น.

EL 21-3 กอล์ฟข้ันต้น ป.1 - ป.6 5-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 - 28 เม.ย. 60 18 ชม.

เวลา  :  15.15-17.15 น.

EL 21-4 กอล์ฟข้ันกลาง ป.1 - ป.6 5-20 คน จ-ศ. : วันท่ี 18 - 28 เม.ย. 60 18 ชม.

เวลา  :  15.15-17.15 น.

ทีมงานจากสถาบัน 9,400.00         

ทีมงานจากสถาบัน 8,400.00         

9,400.00         

หมายเหตุ
(บาท)

ทีมงานจากสถาบัน 8,400.00         

รหัส ช่ือกิจกรรม วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

ทีมงานจากสถาบัน
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