โปรดออานขขขนตอนการสมขครโดยละเออยดในจดหมายโรงเรอยน

กกจกรรมบรกการวกชาการภาคฤดดรรอน (Summer) ปปการศศกษา 2560
เปปดรรบสมรคร วรนจรนทรรทท 29 มกราคม 2561 - วรนพพธททท 31 มกราคม 2561 โดยผผานทางเวบไซตรของโรงเรทยน www.satitpattana.ac.th
** เรกทมเรทยน วรนจรนทรรทท 2 เมษายน 2561 - วรนพฤหรสบดททท 12 เมษายน 2561 ( รวม 8 วรน ) **

*** ทางโรงเรทยนขอสงวนสกทธกธไมผคคนเงกนทพกกรณท ***
เวรนแตผกกจกรรมใดททททางโรงเรทยนไมผสามารถเปปดสอนไดร จะดดาเนกนการแจรงใหรทราบและคคนเงกนภายหลรง
KG26 : STP Disneyland Summer Camp

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG26-1 STP Disneyland Summer Camp

คณะครรอนนบาล

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1.ไดดพขฒนาทขกษะในชอววตประจจาวขนผอานกวจกรรมและนขนทนาการตอางๆ
2.ชอวยเสรวมสรดางปฏวสขมพขนธธในการเขดาสขงคมใหดกขบเดดก
3.สามารถบรรณาการความรรดและทขกษะดดานตอางๆไปใชดในชอววตประจจาวขนไดดอยอางมอประสวทธวภาพ
4.เสรวมสรดางจวนตนาการและความควดสรดางสรรคธจากตขวการธตรน Disney
เรอยนรรดผอานกวจกรรมทอทสนนกสนานจากตขวการธตรน Disney โดยการเขดาฐานกวจกรรมทอทหลากหลาย ฝฝกการเลอนและการทจางานรอวมกขบผรดออทนอยอางมอ
ความสนข
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

150 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 08:30 - 15:00

52 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
คณะครรอนนบาล

คผาลงทะเบทยน (บาท)
6,500.00

*** รวมคผานม,อาหารกลางวรน,อาหารวผางและทรศนศศกษา 1 วรน แตผงกายดรวยชพดสวยงามและชพดสงกรานตร ***รรบนรกเรทยนภายใน/ภายนอก

KG28 : ของเลผนพคนนบรานวกทยาศาสตรร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG28-1 ของเลอนพอขนบดานววทยาศาสตรธ

ครรนวรขนรขตนธ พขนธธประสวทธวธ/ ครรอขมพร ภานนวงศธ/ ครรจขนทรธผกา เลวศพงษธไทย

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1. ไดดรรดจขกและสนนกสนานกขบการเลอนของเลอนพอขนบดานภรมวปปญญาไทย
2. พขฒนาทขกษะการควด การหาเหตนผล และทขกษะทางววทยาศาสตรธ
3. พขฒนากลดามเนอขอมขดเลดก และการทจางานประสานกขนระหวอางตา-มออ
4. พขฒนาทขกษะการทจางานตามขขขนตอน และจวนตนาการในการสรดางสรรคธผลงาน
การประดวษฐธของเลอนพอขนบดานภรมวปปญญาไทยทอทแฝงความรรดเกอทยวกขบหลขกววทยาศาสตรธตอางๆ เชอน จขกจขทนเสอยงใส กขงหขนหมนน หนรกะลา เปปนตดน

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรนวรขนรขตนธ พขนธธประสวทธวธ/ ครร
อขมพร ภานนวงศธ/ ครรจขนทรธผกา
เลวศพงษธไทย

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG30 : ปปปนสนพก

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส
KG30-1 ปปปนสนนก

ชคทอกกจกรรม

ครรรขชตวยา เมฆปปปน / ครรนนศราพร ตรอเนตร

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1. เรอยนรรดการปปปนดดวยวขสดนตอางๆทอทแตกตอางกขน
2. ฝฝกความควดสรดางสรรคธในการปปปน
3. พขฒนากลดามเนอขอมขดเลดกใหดแขดงแรง
4. รรดจขกกระบวนการทจางานเปปนขขขนตอน
5. สรดางความสนนกสนาน และเพลวดเพลวนใหดกขบนขกเรอยน
6. ฝฝกสมาธวในการปปปน
7. นขกเรอยนสามารถนจาความรรดจากการปปปนไปประยนกตธใชดไดด
นขกเรอยนรรดจขกววธอการปปปนโดยใชดวขสดนตอางๆทอทแตกตอางกขน ฝฝกความควดสรดางสรรคธ สมาธว และ
กลดามเนอขอมขดเลดกจากการปปปน รรดจขกกระบวนการทจางานเปปนขขขนตอน
นอกจากนอขนขกเรอยนเกวดความสนนกสนาน เพลวดเพลวนตลอดจนสามารถนจาความรรดจากการปปปนไปประยนกตธใชดไดด
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

18 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครรรขชตวยา เมฆปปปน / ครรนนศราพร
ตรอเนตร

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG32 : Cooking หรรษา

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG32-1 Cooking หรรษา

ครรชนตวมา โตตะอาจ และคณะ

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1.นขกเรอยนไดดรรดจขกภาชนะทอทใชดในการประกอบอาหาร
2.นขกเรอยนรรดจขกวขตถนดวบทอทใชดในการประกอบอาหาร
3.นขกเรอยนรรดจขกประโยชนธของอาหารทอทหลากหลาย
4.นขกเรอยนรรดจขกรายการอาหารทอทหลากหลายมาขขขน
เพอทอใหดนขกเรอยนทราบถขงววธอการประกอบอาหารอยอางงอายไดดดดวยตนเอง มอความควดสรดางสรรคธในการจขดและตกแตอง

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

20 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรชนตวมา โตตะอาจ และคณะ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG34 : เทคนกคการใชรสทชอลรกนนดามรนสดาหรรบเดดก

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG34-1 เทคนวคการใชดสอชอลธกนขจามขนสจาหรขบ
เดดก

ครรสนภรขตนธ อนปนขนทธ/ครรนวลนบล ชนมเกตน

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

นขกเรอยนเรอยนรรดววธอการใชดสอชอลธกอยอางถรกววธอ เทคนวคในการระบายสอชอลธกเบอของตดน ทขขงการไลอสอ การแรเงา การขรดสอ
เพอทอนจาไปสรดางสรรคธผลงานตามจวนตนาการ รวมไปถขงการดรแลเกดบรขกษาสอชอลธก
สอชอลธกเทอยนหรออสอชอลธกนขจามขน (Oil Pastel) เปปนสอทอทนวยมใชดกขนมากในหมรอของเดดกนขกเรอยนระดขบอนนบาล
เหมาะสจาหรขบการเขอยนภาพระบายสอทอทไมอตดองการความละเออยดเหมออนจรวงมากนขก เชอน การเขอยนภาพทววทขศนธ ภาพหนอนนวทง
1. เรอยนรรดการใชด และเกดบรขกษาสอชอลธคอยอางถรกตดอง
2. เทคนวคและทวศทางในการลงสอ
3. การไลอระดขบสอจากสออออนไปสอทอทเขดมขขขน เรอยนรรดทอทจะมองทวศทางของแสงและเงาอยอางงอาย
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

12 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรสนภรขตนธ อนปนขนทธ/ครรนวลนบล
ชนมเกตน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG36 : นาฏศกลปปเดดกเลดก1

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG36-1 นาฏศวลปปเดดกเลดก1

ครรรขตนาภรณธ โหงนาค/ครรรขตนาภรณธ โหงนาค

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1.เพอทอใหดผรดเรอยนไดดเรอยนรรดศวลปะวขฒนธรรมไทย
2.เพอทอปลรกฝปงใหดนขกเรอยนไดดรอวมสอบสานประเพณอและศวลปะวขฒนธรรมไทย
3.เพอทอใหดเปปนผรดมอบนคลวกทอทดอตามแบบอยอางไทย
ฝฝกการพอขนฐานการเรอยนรจาไทยไดดแกอ การดขดมออ ดขดแขน ดขดตขว
และการเยอของยอางตอางๆตามจขงหวะเสอยงเพลง
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครรรขตนาภรณธ โหงนาค/ครรรขตนา
ภรณธ โหงนาค

คผาลงทะเบทยน (บาท)
2,500.00

*** แตผงกายเสคนอยคดคอกลมและโจงกระเบนผราเรทยบสทแดง รรบนรกเรทยนภายใน/ภายนอก

KG38 : เตรนโคฟเวอรรแดนซรสไตลรเกาหลทสดาหรรบเดดก

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG38-1 เตดนโคฟเวอรธแดนซธสไตลธเกาหลอ
สจาหรขบเดดก

ครรวรางคณา ทองสานธาร/ครรทารวกา พวรวยะอจารนง

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

นขกเรอยนรรดจขกการเตดนโคฟเวอรธแดนซธสไตลธเกาหลอ และสามารถเตดนโคฟเวอรธแดนซธสไตลธเกาหลอไดด
สองเสรวมสมาธวและการจดจจาเนอขอเพลงและทอาทางตอางๆ พขฒนากลดามเนอขอมขดใหญอและการเคลอทอนไหว
ใหดมอความคลอองตขวมากขขขน ออกทขขงนขกเรอยนยขงไดดรรดจขกภาษาเกาหลออยอางงอายผอานบทเพลงทอทใชดในการเตดนโคฟเวอรธแดนซธ
ฝฝกทขกษะในการเตดนโคฟเวอรธแดนซธสไตลธเกาหลอ ผอานกระบวนการปฏวบขตวจรวงอยอางเปปนระบบ
ดดวยความควดสรดางสรรคธและสรดางผลงานออกมาในรรปแบบการเตดนโคฟเวอรธแดนซธอยอางงอาย
เรอยนรรดเทคนวคการเตดนในรรปแบบตอางๆ ทอทแตกตอางกขนออกไป รวมไปถขงการนขบจขงหวะและการออกสเตดปในแตอละเพลง
1. เรอยนรรดทขกษะในการเตดนโคฟเวอรธแดนซธสไตลธเกาหลอ
2. ฝฝกความควดสรดางสรรคธในการควดทอาทางและเตดนประกอบเพลง
3. ฝฝกการพขฒนากลดามเนอขอมขดใหญอและการเคลอทอนไหว
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

12 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรวรางคณา ทองสานธาร/ครร
ทารวกา พวรวยะอจารนง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
2,500.00

KG40 : ดนตรทพาเพลกน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG40-1 ดนตรอพาเพลวน

ครรธอระวขฒนธ มอแตดมและครรณขฐนขนทธ ชาตวสกนลศขกดวธ

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1. ฝฝกทขกษะการฟปงและการเลอนเครอทองดนตรอ
2. เพอทอสองเสรวมความมขทนใจในตนเองและการกลดาแสดงออก
3. เพอทอใหดผรดเรอยนมอเจตคตวทอทดอตออการเรอยนดนตรอ และเกวดสนนทรอยภาพในการเลอนดนตรอ
1. แนะนจาววธอการใชดเครอทองดนตรอ และเลอนโนดตงอายๆ ไดด
2. ฝฝกการรดองเพลง ตามความสนใจของนขกเรอยน
3. ฝฝกเลอนและเคลอทอนไหวกขบจขงหวะตอางๆ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

20 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรธอระวขฒนธ มอแตดมและครร
ณขฐนขนทธ ชาตวสกนลศขกดวธ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
2,500.00

KG42 : ฟพตบอลเดดกเลดก 1

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG42-1 ฟนตบอลเดดกเลดก 1

ครรสนจวตตา และครรกรพขฒฑธตา

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

การเลอนกอฬาฟนตบอลใหดเกวดประสวทธวภาพ ผรดเลอนตดองเรอยนรรดจนเกวดทขกษะพอขนฐานหลายดดาน
อาทว การเคลอทอนไหวเบอของตดน การทจาความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอล การหยนดหรออบขงคขบลรก
ทขกษะเหลอานอขมอความละเออยดอออนและเปปนพอขนฐานสจาหรขบเทคนวคการเลอนออทน ๆ ตออไป
ซขทงตดองอาศขยการฝฝกฝนจนชจานาญและเปปนทขกษะทอทตดองการพขฒนาอยอางตออเนอทอง
1. เพอทอใหดผรดเรอยน รรดและปฏวบขตวการเคลอทอนไหวในการเลอนฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
2. เพอทอใหดผรดเรอยน รรดและปฏวบขตวการทจาความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
3.เพอทอใหดผรดเรอยน รรดและปฏวบขตวการหยนดหรออบขงคขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรสนจวตตา และครรกรพขฒฑธตา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
2,500.00

KG44 : Sport & Movement for Health

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

ครรจวรขฏฐธ ชอพนนรขตนธ/ครรสขญลขกษณธ บนญนจาพา

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1. ผรดเรอยนสามารถอธวบายววธอการเลอนและเลออกเลอนชนวดกอฬาทอทตนเองสนใจไดด
2. ผรดเรอยนสามารถนจากวจกรรมการเคลอทอนไหวไปปรขบใชดในชอววตประจจาวขนไดดอยอางปลอดภขย
3. ผรดเรอยนเหดนความสจาคขญของการออกกจาลขงกาย
1. เกม การละเลอนตอาง ๆ เชอน เกมสานความสขมพขนธธ เกมประสาทสขมผขส ฯลฯ
2. ววธอการเลอนกอฬาชนวดตอาง ๆ เชอน เทเบวลเทนนวส แบดมวนตขน ฟนตบอล วอายนขจา เปตอง ฯลฯ
3. การเคลอทอนไหวแบบผสมผสาน เชอน กระโดด สไลดธ ซวกแซก ขดามสวทงกอดขวาง ฯลฯ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

KG44-1 Sport & Movement for Health

อนนบาล 2 - อนนบาล 3

20 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 10:00 - 12:00

16 ชขทวโมง

KG44-2 Sport & Movement for Health

อนนบาล 2 - อนนบาล 3

20 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 13:00 - 15:00

16 ชขทวโมง

ครรจวรขฏฐธ ชอพนนรขตนธ/ครรสขญลขกษณธ
บนญนจาพา
ครรจวรขฏฐธ ชอพนนรขตนธ/ครรสขญลขกษณธ
บนญนจาพา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,700.00
3,700.00

*** รรบนรกเรทยนภายใน / ภายนอก /ผดรปกครอง

KG45 : วผายนนดา ภาคฤดดรรอน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

ครรพงศวขนทนธ สขทธาพงศธ (ครรเอวท)

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

เพอทอใหดนขกเรอยนมอความรรด ความเขดาใจ ในการพขฒนาทขกษะชอววตทขขงดดานรอางกายและจวตใจ
ดดวยกระบวนการสรดางเสรวมสนขภาพแบบองคธรวมโดยใชดกวจกรรมกอฬาวอายนขจาเปปนสอทอในการออกกจาลขงกาย
1. การดจานขจา เปปาลม 2. การเตะขาแบบตอางๆ 3 . การลอยตขว
4. การวอายทอาฟรอสไตลธ กรรเชอยง กบ และผอเสอขอ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

KG45-1 วอายนขจา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 10:00 - 11:00

8 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนธ สขทธาพงศธ (ครรเอวท)

3,500.00

KG45-2 วอายนขจา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 11:00 - 12:00

8 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนธ สขทธาพงศธ (ครรเอวท)

3,500.00

KG45-3 วอายนขจา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 13:30 - 14:30

8 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนธ สขทธาพงศธ (ครรเอวท)

3,500.00

KG45-4 วอายนขจา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 14:30 - 15:30

8 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนธ สขทธาพงศธ (ครรเอวท)

3,500.00

KG45-5 วอายนขจา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:30 - 16:30

8 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนธ สขทธาพงศธ (ครรเอวท)

3,500.00

KG47 : บรลเลผตร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส
KG47-1 บขลเลอตธ

ชคทอกกจกรรม

Pink Dance School

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

เดดกไดดฝฝกทขกษะการเคลอทอนไหวและตอบสนองเสอยงดนตรอ รอางกายไดดทจางานประสานกขนทนกสอวน มอทอวงทอาทอทงดงาม
มอความควดสรดางสรรคธ มอจวนตนาการ
ความรรดและการฝฝกปฏวบขตวการเตดนนานาชาตวและจขดสอบเพอทอวขดมาตรฐานของการเตดนไปสรอระดขบสากล

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

Pink Dance School

3,500.00

KG49 : Brick 4 KidZ Junior Inventor

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG49-1 Brick 4 KidZ Junior Inventor

ครรจากสถาบขน

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

เรอยนรรด Phonics และคจาศขพทธอยอางสนนกสนานผอานการตออ LEGO Duplo ดดวย Bricks 4 KidZ Model Plan
พขฒนาทขกษะการแกดปปญหา ฝฝกการนขบ สรดางสมาธว และเรอยนรรดเรอทองราวววทยาศาสตรธ ดจาเนวนการสอนเปปนภาษาอขงกฤษ
เรอทองในธอมแคมปปนอขนจาเสนอ Animals ตออโมเดลเปปนรรปสขตวธเชอน Octopus , Jelly Fish , Alligator , Rooster , Giraffe
1. We learn : 10-15 นาทออธวบายเกอทยวกขบ Theme ในดดานความรรดและววธอการตออ
2. We Build : นขกเรอยนสรดางโมเดลทอละขขขนตอนตาม Model plan
3. We play : ทดลองสรดางสรรคธ ปรขบเปลอทยนตามจวนตนาการใชด Creativity และ Imagination
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1

18 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรจากสถาบขน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
4,300.00

KG50 : Brick 4 KidZ Advanced Inventor

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ครรจากสถาบขน

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

หลขกสรตรการเรอยนรรด STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ทอทไดดรขบความนวยมอยอางสรงในสหรขฐอเมรวกา
เรอยนรรดดดวย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO ชนดพวเศษ มอบทเรอยนมากกวอา 200 หขวขดอ เนอขอหาใหมอทนกคลาสเรอยน
ดจาเนวนการสอนเปปนภาษาอขงกฤษ
เรอทองราวในธอมแคมปปนอข Space Adventure , Sattlelite , Robot , Lunar Rover
Transportation: Dragster , Car , Train , Horse & buggy สามารถนจามาเลอนดดวยกขนเปปนครอหรออกลนอมไดด
1. We learn : 10-15 นาทออธวบายเกอทยวกขบ Theme ในดดานความรรด (STEM)
2. We Build : นขกเรอยนสรดางโมเดลทอละขขขนตอนตาม Model plan
3. We play : ทดลองปรขบเปลอทยนโมเดลเพอทอใหดไดดผลลขพธธทอทแตกตอางใชด Creativity และ Imagination

ชคทอกกจกรรม

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

KG50-1 Brick 4 KidZ Advanced
Inventor

อนนบาล 2 - อนนบาล 3

18 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรจากสถาบขน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
4,300.00

KG53 : MORTIMER"ADVANCETURE IN AIR-LAND-SEA"

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG53-1 MORTIMER"ADVANCETURE IN
AIR-LAND-SEA"

ผรดเชอทยวชาญจากสถาบขน

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

ฝฝกเนดนทขกษะ Speaking and Listening เพอทอใหดเดดกเรอยนภาษาอขงกฤษอยอางมอความสนข สนนกสนาน กระตนดนใหดสนทนาและพรดคนย
กลดาแสดงออก โดยไมอรรดสขกกดดขน ไดดฝฝกพรอเซนเทชขทนผอานการเลอนและบทบาทสมมตว มอคาแรคเตอรธ Morty และเพอทอนๆ
ทอทจะคอยนจากวจกรรมสอทอการเรอยนรรดเชอน เกมสธ แฟลชการธด ใหดเดดกๆชอทนชอบจนกลดาพรดโตดตอบ สรดางความมขทนใจและรขกในภาษาอขงกฤษ
ธอมและหขวขดอแตกตอางกขนทนกวขน เพอทอใหดเดดกๆไดดเรอยนรรดเรอทองราวตอางๆรอบตขวเปปนภาษาอขงกฤษ เชอน Adventure in Air-Land-Sea
เรอยนรรดเกอทยวกขบสขตวธทอทอาศขยในทวอปตอางๆกขนเชอน desert, antarctica, ocean/sea หรออ Morty travels around the world
จะรรดจขกสถานทอทสจาคขญในเมอองตอางๆทขทวโลก
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 2 - อนนบาล 3

16 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

ผรดเชอทยวชาญจากสถาบขน

4,300.00

KG55 : สอนทดาอาหาร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG55-1 สอนทจาอาหาร

A little Something

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

การพขฒนากลดามเนอขอทขขงมขดเลดกและมขดใหญอควบครอกขบการเรอยนรรดผอานประสาทสขมผขสตอางๆ ภาษาและวขฒนธรรม ออทนๆ
ความควดสรดางสรร คณวตศาสตรธและววทยาศาสตรธ ความภรมวใจในผลงานและความมขทนใจในตนเอง (EQ) มนนษยสขมพขนธธ
และฝฝกการทจางานเปปนกลนอมเพอทอสองเสรวมทขกษะทางสขงคม การทอทเดดกๆ ทจาอาหารดดวยตนเองยขงเปปนการสองเสรวม
ใหดทานอาหารไดดหลากหลายและมอประโยชนธตออสนขภาพ
การประกอบอาหารประเภทตอางๆ เชอน ขดาวหออสาหรอาย ,Cupcake ,Pizza ,อาหารไทย ,ขนมปปง ,Cookies ,
เสดนอนดดง ,ชอสพาย
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
A little Something

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,000.00

KG57 : ฟพตบอล (โครชยรกษร)

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG57-1 ฟนตบอล (โคดชยขกษธ)

โคดชกวตตวศขกดวธ วงศธอนขนตธกนล (B-License)และทอมงาน

วขนจขนทรธทอท 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอท 12 เมษายน 2561

1.เพอทอใหดผรดเรอยนรรดและปฏวบขตวการเคลอทอนไหวในการเลอนฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
2.เพอทอใหดผรดเรอยนรรดและการทจาความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
3.เพอทอใหดผรดเรอยนรรดและปฏวบขตวการหยนดหรออบขงคขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
การเลอนกอฬาฟนตบอลฝฝกใหดเกวดพขฒนาการทนกดดาน ผรดเลอนตดองเรอยนรรดและฝฝก
จนเกวดทขกษะพอขนฐาน เชอน การเคลอทอนไหวเบอของตดน เกมกวจกรรมรอวม การทจา
ความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอล การหยนดหรออบขงคขบลรก ทขกษะเหลอานอขมอความ
ละเออยดอออนและเปปนพอขนฐานสจาหรขบเทคนวคการเลอนกอฬาออทนตออไป ซขทงตดอง
อาศขยการฝฝกฝนจนชจานาญและเปปนทขกษะทอทตดองการพขฒนาอยอางตออเนอทอง
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรธ-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
โคดชกวตตวศขกดวธ วงศธอนขนตธกนล
(B-License)และทอมงาน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
2,800.00

โปรดออานขขขนตอนการสมขครโดยละเออยดในจดหมายโรงเรอยน

กกจกรรมบรกการวกชาการภาคฤดดรรอน (Summer) ปปการศศกษา 2560
เปปดรรบสมรคร วรนจรนทรรทท 29 มกราคม 2561 - วรนพพธททท 31 มกราคม 2561 โดยผผานทางเวบไซตรของโรงเรทยน www.satitpattana.ac.th
** เรกทมเรทยน วรนอรงคารททท 17 เมษายน 2561 - วรนจรนทรรทท 30 เมษายน 2561 ( รวม 10 วรน ) **

*** ทางโรงเรทยนขอสงวนสกทธกธไมผคคนเงกนทพกกรณท ***
เวรนแตผกกจกรรมใดททททางโรงเรทยนไมผสามารถเปปดสอนไดร จะดดาเนกนการแจรงใหรทราบและคคนเงกนภายหลรง
KG27 : STP Fun Art Camp

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG27-1 STP Fun Art Camp

คณะครรอนนบาล

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1.ไดดเรอยนรรดการททากกจกรรมผอานผลงานศกลปะตอางๆ
2.สองเสรกมความคกดสรดางสรรคคจกนตนาการในการททางานศกลปะ
3. สามารถบรรณาการความรรดและทขกษะดดานตอางๆไปใชดในชอวกตประจทาวขนไดดอยอางมอประสกทธกภาพ
การททากกจกรรมตอางๆ ผอานกกจกรรมศกลปะ โดยการสรดางสรรคคผลงาน โดยการเขดาฐานททากกจกรรมตอางๆ
ฝฝกการเลอนและการททางานรอวมกขบผรดออทนอยอางมอความสนข
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 2

150 คน

จขนทรค-ศนกรค : 08:30 - 15:00

65 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
คณะครรอนนบาล

คผาลงทะเบทยน (บาท)
7,500.00

*** รวมคผานม,อาหารกลางวรน,อาหารวผางและทรศนศศกษา 1 วรน แตผงกายสวยงาม ,เตรทยมผรากรนเปปปอน รรบนรกเรทยนภายใน/ภายนอก

KG29 : ของเลผนพคนนบรานวกทยาศาสตรร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG29-1 ของเลอนพอขนบดานวกทยาศาสตรค

ครรนกรขนรขตนค พขนธคประสกทธกธ/ ครรอขมพร ภานนวงศค/ ครรจขนทรคผกา เลกศพงษคไทย

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1. ไดดรรดจขกและสนนกสนานกขบการเลอนของเลอนพอขนบดานภรมกปปญญาไทย
2. พขฒนาทขกษะการคกด การหาเหตนผล และทขกษะทางวกทยาศาสตรค
3. พขฒนากลดามเนอขอมขดเลลก และการททางานประสานกขนระหวอางตา-มออ
4. พขฒนาทขกษะการททางานตามขขขนตอน และจกนตนาการในการสรดางสรรคคผลงาน
การประดกษฐคของเลอนพอขนบดานภรมกปปญญาไทยทอทแฝงความรรดเกอทยวกขบหลขกวกทยาศาสตรคตอางๆ เชอน จขกจขทนเสอยงใส กขงหขนหมนน หนรกะลา เปปนตดน

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรนกรขนรขตนค พขนธคประสกทธกธ/ ครร
อขมพร ภานนวงศค/ ครรจขนทรคผกา
เลกศพงษคไทย

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,500.00

KG31 : ปปปนสนพก

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส
KG31-1 ปปปนสนนก

ชคทอกกจกรรม

ครรรขชตกยา เมฆปปปน / ครรนนศราพร ตรอเนตร

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1. เรอยนรรดการปปปนดดวยวขสดนตอางๆทอทแตกตอางกขน
2. ฝฝกความคกดสรดางสรรคคในการปปปน
3. พขฒนากลดามเนอขอมขดเลลกใหดแขลงแรง
4. รรดจขกกระบวนการททางานเปปนขขขนตอน
5. สรดางความสนนกสนาน และเพลกดเพลกนใหดกขบนขกเรอยน
6. ฝฝกสมาธกในการปปปน
7. นขกเรอยนสามารถนทาความรรดจากการปปปนไปประยนกตคใชดไดด
นขกเรอยนรรดจขกวกธอการปปปนโดยใชดวขสดนตอางๆทอทแตกตอางกขน ฝฝกความคกดสรดางสรรคค สมาธก และ
กลดามเนอขอมขดเลลกจากการปปปน รรดจขกกระบวนการททางานเปปนขขขนตอน
นอกจากนอขนขกเรอยนเกกดความสนนกสนาน เพลกดเพลกนตลอดจนสามารถนทาความรรดจากการปปปนไปประยนกตคใชดไดด
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

18 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครรรขชตกยา เมฆปปปน / ครรนนศราพร
ตรอเนตร

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,500.00

KG33 : Cooking หรรษา

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG33-1 Cooking หรรษา

ครรชนตกมา โตตะอาจ และคณะ

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1.นขกเรอยนไดดรรดจขกภาชนะทอทใชดในการประกอบอาหาร
2.นขกเรอยนรรดจขกวขตถนดกบทอทใชดในการประกอบอาหาร
3.นขกเรอยนรรดจขกประโยชนคของอาหารทอทหลากหลาย
4.นขกเรอยนรรดจขกรายการอาหารทอทหลากหลายมาขขขน
เพอทอใหดนขกเรอยนทราบถขงวกธอการประกอบอาหารอยอางงอายไดดดดวยตนเอง มอความคกดสรดางสรรคคในการจขดและตกแตอง

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

20 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรชนตกมา โตตะอาจ และคณะ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,500.00

KG35 : เทคนกคการใชรสทชอลรกนนดามรนสดาหรรบเดดก

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG35-1 เทคนกคการใชดสอชอลคกนขทามขนสทาหรขบ
เดลก

ครรสนภรขตนค อนปนขนทค/ครรนกลนบล ชนมเกตน

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

นขกเรอยนเรอยนรรดวกธอการใชดสอชอลคกอยอางถรกวกธอ เทคนกคในการระบายสอชอลคกเบอของตดน ทขขงการไลอสอ การแรเงา การขรดสอ
เพอทอนทาไปสรดางสรรคคผลงานตามจกนตนาการ รวมไปถขงการดรแลเกลบรขกษาสอชอลคก
สอชอลคกเทอยนหรออสอชอลคกนขทามขน (Oil Pastel) เปปนสอทอทนกยมใชดกขนมากในหมรอของเดลกนขกเรอยนระดขบอนนบาล
เหมาะสทาหรขบการเขอยนภาพระบายสอทอทไมอตดองการความละเออยดเหมออนจรกงมากนขก เชอน การเขอยนภาพทกวทขศนค ภาพหนอนนกทง
1. เรอยนรรดการใชด และเกลบรขกษาสอชอลคคอยอางถรกตดอง
2. เทคนกคและทกศทางในการลงสอ
3. การไลอระดขบสอจากสออออนไปสอทอทเขดมขขขน เรอยนรรดทอทจะมองทกศทางของแสงและเงาอยอางงอาย
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

12 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรสนภรขตนค อนปนขนทค/ครรนกลนบล
ชนมเกตน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,500.00

KG37 : นาฏศกลปปเดดกเลดก2

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG37-1 นาฏศกลปปเดลกเลลก2

ครรรขตนาภรณค โหงนาค/ครรรขตนาภรณค โหงนาค

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1.เพอทอใหดผรดเรอยนไดดเรอยนรรดศกลปะวขฒนธรรมไทย
2.เพอทอปลรกฝปงใหดนขกเรอยนไดดรอวมสอบสานประเพณอและศกลปะวขฒนธรรมไทย
3.เพอทอใหดเปปนผรดมอบนคลกกทอทดอตามแบบอยอางไทย
ฝฝกพอขนฐานการเรอยนรทาไทยไดดแกอ การดขดมออ ดขดแขน ดขดตขว
และการเยอของยอางตอางๆตามจขงหวะเสอยงเพลง
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครรรขตนาภรณค โหงนาค/ครรรขตนา
ภรณค โหงนาค

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

*** แตผงกายเสคนอยคดคอกลมสทขาวและโจงกระเบนผราเรทยบสทแดง รรบนรกเรทยนภายใน/ภายนอก

KG39 : เตรนโคฟเวอรรแดนซรสไตลรเกาหลทสดาหรรบเดดก

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG39-1 เตดนโคฟเวอรคแดนซคสไตลคเกาหลอ
สทาหรขบเดลก

ครรวรางคณา ทองสานธาร/ครรทารกกา พกรกยะอทารนง

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

นขกเรอยนรรดจขกการเตดนโคฟเวอรคแดนซคสไตลคเกาหลอ และสามารถเตดนโคฟเวอรคแดนซคสไตลคเกาหลอไดด
สองเสรกมสมาธกและการจดจทาเนอขอเพลงและทอาทางตอางๆ พขฒนากลดามเนอขอมขดใหญอและการเคลอทอนไหว
ใหดมอความคลอองตขวมากขขขน ออกทขขงนขกเรอยนยขงไดดรรดจขกภาษาเกาหลออยอางงอายผอานบทเพลงทอทใชดในการเตดนโคฟเวอรคแดนซค
ฝฝกทขกษะในการเตดนโคฟเวอรคแดนซคสไตลคเกาหลอ ผอานกระบวนการปฏกบขตกจรกงอยอางเปปนระบบ
ดดวยความคกดสรดางสรรคคและสรดางผลงานออกมาในรรปแบบการเตดนโคฟเวอรคแดนซคอยอางงอาย
เรอยนรรดเทคนกคการเตดนในรรปแบบตอางๆ ทอทแตกตอางกขนออกไป รวมไปถขงการนขบจขงหวะและการออกสเตลปในแตอละเพลง
1. เรอยนรรดทขกษะในการเตดนโคฟเวอรคแดนซคสไตลคเกาหลอ
2. ฝฝกความคกดสรดางสรรคคในการคกดทอาทางและเตดนประกอบเพลง
3. ฝฝกการพขฒนากลดามเนอขอมขดใหญอและการเคลอทอนไหว
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

12 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรวรางคณา ทองสานธาร/ครร
ทารกกา พกรกยะอทารนง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG41 : ดนตรทพาเพลกน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG41-1 ดนตรอพาเพลกน

ครรธอระวขฒนค มอแตดมและครรณขฐนขนทค ชาตกสกนลศขกดกธ

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1. ฝฝกทขกษะการฟปงและการเลอนเครอทองดนตรอ
2. เพอทอสองเสรกมความมขทนใจในตนเองและการกลดาแสดงออก
3. เพอทอใหดผรดเรอยนมอเจตคตกทอทดอตออการเรอยนดนตรอ และเกกดสนนทรอยภาพในการเลอนดนตรอ
1.แนะนทาวกธอการใชดเครอทองดนตรอ และเลอนโนดตงอายๆ ไดด
2. ฝฝกการรดองเพลง ตามความสนใจของนขกเรอยน
3. ฝฝกเลอนและเคลอทอนไหวกขบจขงหวะตอางๆ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

20 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรธอระวขฒนค มอแตดมและครร
ณขฐนขนทค ชาตกสกนลศขกดกธ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG43 : ฟพตบอลเดดกเลดก 2

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG43-1 ฟนตบอลเดลกเลลก 2

ครรสนจกตตา และครรกรพขฒฑคตา

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

การเลอนกอฬาฟนตบอลใหดเกกดประสกทธกภาพ ผรดเลอนตดองเรอยนรรดจนเกกดทขกษะพอขนฐานหลายดดาน
อาทก การเคลอทอนไหวเบอของตดน การททาความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอล การหยนดหรออบขงคขบลรก
ทขกษะเหลอานอขมอความละเออยดอออนและเปปนพอขนฐานสทาหรขบเทคนกคการเลอนออทน ๆ ตออไป
ซขทงตดองอาศขยการฝฝกฝนจนชทานาญและเปปนทขกษะทอทตดองการพขฒนาอยอางตออเนอทอง
1. เพอทอใหดผรดเรอยน รรดและปฏกบขตกการเคลอทอนไหวในการเลอนฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
2. เพอทอใหดผรดเรอยน รรดและปฏกบขตกการททาความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
3.เพอทอใหดผรดเรอยน รรดและปฏกบขตกการหยนดหรออบขงคขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ระดขบเตรอยมอนนบาล - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรสนจกตตา และครรกรพขฒฑคตา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

KG46 : วผายนนดา ภาคฤดดรรอน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

ครรพงศวขนทนค สขทธาพงศค (ครรเอกท)

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

เพอทอใหดนขกเรอยนมอความรรด ความเขดาใจ ในการพขฒนาทขกษะชอวกตทขขงดดานรอางกายและจกตใจ
ดดวยกระบวนการสรดางเสรกมสนขภาพแบบองคครวมโดยใชดกกจกรรมกอฬาวอายนขทาเปปนสอทอในการออกกทาลขงกาย
1. การดทานขทา เปปาลม 2. การเตะขาแบบตอางๆ 3 . การลอยตขว
4. การวอายทอาฟรอสไตลค กรรเชอยง กบ และผอเสอขอ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

KG46-1 วอายนขทา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรค-ศนกรค : 10:00 - 11:00

10 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนค สขทธาพงศค (ครรเอกท)

4,300.00

KG46-2 วอายนขทา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรค-ศนกรค : 11:00 - 12:00

10 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนค สขทธาพงศค (ครรเอกท)

4,300.00

KG46-3 วอายนขทา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรค-ศนกรค : 13:30 - 14:30

10 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนค สขทธาพงศค (ครรเอกท)

4,300.00

KG46-4 วอายนขทา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรค-ศนกรค : 14:30 - 15:30

10 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนค สขทธาพงศค (ครรเอกท)

4,300.00

KG46-5 วอายนขทา ภาคฤดรรดอน

อนนบาล 3

2 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:30 - 16:30

10 ชขทวโมง

ครรพงศวขนทนค สขทธาพงศค (ครรเอกท)

4,300.00

KG48 : เทควรนโด

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส
KG48-1 เทควขนโด

ชคทอกกจกรรม

ครรสราวนธ ชขยวกชกต

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1.ไดดฝฝกออกกทาลขงกายทนกสอวน 2.ใชดเวลาวอางใหดเปปนประโยชนค
3.สามารถปปองกขนตขวเองไดดระดขบหนขทง 4. รรดกฎ กตกกามารยาทในการแของขขน
1. ความรรดเบอของตดน
2. การเตรอยมความพรดอมรอางกาย
3. เทควขนโดเบอของตดน(การชก เตะ)
4. การฝฝกซดอมทอารทา
5. การตออสรดและกฏกตกกาเพอทอแของขขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

25 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรสราวนธ ชขยวกชกต

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00

*** ราคานทนไมผรวมคผาชพดสามารถซคนอกรบทางสถาบรน

KG51 : Brick 4 KidZ Junior Inventor

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG51-1 Brick 4 KidZ Junior Inventor

ครรจากสถาบขน

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

เรอยนรรด Phonics และคทาศขพทคอยอางสนนกสนานผอานการตออ LEGO Duplo ดดวย Bricks 4 KidZ Model Plan
พขฒนาทขกษะการแกดปปญหา ฝฝกการนขบ สรดางสมาธก และเรอยนรรดเรอทองราววกทยาศาสตรค ดทาเนกนการสอนเปปนภาษาอขงกฤษ
เรอทองในธอมแคมปปนอขนทาเสนอ Animals ตออโมเดลเปปนรรปสขตวคเชอน Octopus , Jelly Fish , Alligator , Rooster , Giraffe
1. We learn : 10-15 นาทออธกบายเกอทยวกขบ Theme ในดดานความรรดและวกธอการตออ
2. We Build : นขกเรอยนสรดางโมเดลทอละขขขนตอนตาม Model plan
3. We play : ทดลองสรดางสรรคค ปรขบเปลอทยนตามจกนตนาการใชด Creativity และ Imagination
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1

18 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรจากสถาบขน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

KG52 : Brick 4 KidZ Advanced Inventor

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ครรจากสถาบขน

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

หลขกสรตรการเรอยนรรด STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ทอทไดดรขบความนกยมอยอางสรงในสหรขฐอเมรกกา
เรอยนรรดดดวย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO ชนดพกเศษ มอบทเรอยนมากกวอา 200 หขวขดอ เนอขอหาใหมอทนกคลาสเรอยน
ดทาเนกนการสอนเปปนภาษาอขงกฤษ
เรอทองราวในธอมแคมปปนอข Space Adventure , Sattlelite , Robot , Lunar Rover
Transportation: Dragster , Car , Train , Horse & buggy สามารถนทามาเลอนดดวยกขนเปปนครอหรออกลนอมไดด
1. We learn : 10-15 นาทออธกบายเกอทยวกขบ Theme ในดดานความรรด (STEM)
2. We Build : นขกเรอยนสรดางโมเดลทอละขขขนตอนตาม Model plan
3. We play : ทดลองปรขบเปลอทยนโมเดลเพอทอใหดไดดผลลขพธคทอทแตกตอางใชด Creativity และ Imagination

ชคทอกกจกรรม

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

KG52-1 Brick 4 KidZ Advanced
Inventor

อนนบาล 2 - อนนบาล 3

18 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
ครรจากสถาบขน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

KG54 : MORTIMER "MORTY TRAVELS AROUND THE WORLD"

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG54-1 MORTIMER "MORTY TRAVELS
AROUND THE WORLD"

ผรดเชอทยวชาญของสถาบขน

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

ฝฝกเนดนทขกษะ Speaking and Listening เพอทอใหดเดลกเรอยนภาษาอขงกฤษอยอางมอความสนข สนนกสนาน กระตนดนใหดสนทนาและพรดคนย
กลดาแสดงออก โดยไมอรรดสขกกดดขน ไดดฝฝกพรอเซนเทชขทนผอานการเลอนและบทบาทสมมตก มอคาแรคเตอรค Morty และเพอทอนๆ
ทอทจะคอยนทากกจกรรมสอทอการเรอยนรรดเชอน เกมสค แฟลชการคด ใหดเดลกๆชอทนชอบจนกลดาพรดโตดตอบ สรดางความมขทนใจและรขกในภาษาอขงกฤษ
ธอมและหขวขดอแตกตอางกขนทนกวขน เพอทอใหดเดลกๆไดดเรอยนรรดเรอทองราวตอางๆรอบตขวเปปนภาษาอขงกฤษ เชอน Adventure in Air-Land-Sea
เรอยนรรดเกอทยวกขบสขตวคทอทอาศขยในทวอปตอางๆกขนเชอน desert, antarctica, ocean/sea หรออ Morty travels around the world
จะรรดจขกสถานทอทสทาคขญในเมอองตอางๆทขทวโลก
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 2 - อนนบาล 3

16 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

ผรดเชอทยวชาญของสถาบขน

5,300.00

KG56 : สอนทดาอาหาร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG56-1 สอนททาอาหาร

A Little Something

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

การพขฒนากลดามเนอขอทขขงมขดเลลกและมขดใหญอควบครอกขบการเรอยนรรดผอานประสาทสขมผขสตอางๆ ภาษาและวขฒนธรรม ออทนๆ
ความคกดสรดางสรร คณกตศาสตรคและวกทยาศาสตรค ความภรมกใจในผลงานและความมขทนใจในตนเอง (EQ) มนนษยสขมพขนธค
และฝฝกการททางานเปปนกลนอมเพอทอสองเสรกมทขกษะทางสขงคม การทอทเดลกๆ ททาอาหารดดวยตนเองยขงเปปนการสองเสรกม
ใหดทานอาหารไดดหลากหลายและมอประโยชนคตออสนขภาพ
การประกอบอาหารประเภทตอางๆ เชอน ขดาวกลออง Bento ,Cookies ,Meatball และมขนบด ,ขนมไทย ,ขนมปปง ,
Cupcake ,เสดนพาสตดา/เสดนกกวยเตอตยว ,โดนขท ,Pizza ,เคดก
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

A Little Something

6,300.00

KG58 : ฟพตบอล (โครชยรกษร)

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

KG58-1 ฟนตบอล (โคดชยขกษค)

โคดชกกตตกศขกดกธ วงศคอนขนตคกนล (B-License)และทอมงาน

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

1.เพอทอใหดผรดเรอยนรรดและปฏกบขตกการเคลอทอนไหวในการเลอนฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
2.เพอทอใหดผรดเรอยนรรดและการททาความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
3.เพอทอใหดผรดเรอยนรรดและปฏกบขตกการหยนดหรออบขงคขบลรกฟนตบอลไดดอยอางถรกตดอง
การเลอนกอฬาฟนตบอลฝฝกใหดเกกดพขฒนาการทนกดดาน ผรดเลอนตดองเรอยนรรดและฝฝก
จนเกกดทขกษะพอขนฐาน เชอน การเคลอทอนไหวเบอของตดน เกมกกจกรรมรอวม การททา
ความคนดนเคยกขบลรกฟนตบอล การหยนดหรออบขงคขบลรก ทขกษะเหลอานอขมอความ
ละเออยดอออนและเปปนพอขนฐานสทาหรขบเทคนกคการเลอนกอฬาออทนตออไป ซขทงตดอง
อาศขยการฝฝกฝนจนชทานาญและเปปนทขกษะทอทตดองการพขฒนาอยอางตออเนอทอง
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 1 - อนนบาล 3

15 คน

จขนทรค-ศนกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
โคดชกกตตกศขกดกธ วงศคอนขนตคกนล
(B-License)และทอมงาน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,500.00

P01 : เตรทยมความพรรอมและพคนนฐานการเรทยนอ.3ขศนนป.1

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส
P01-1

ชคทอกกจกรรม
เตรอยมความพรดอมและพอขนฐานการ
เรอยนอ.3ขขขนป.1

คนณครรประถมศขกษา

วขนอขงคารทอท 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอท 30 เมษายน 2561

เพอทอเตรอยมความพรดอมนขกเรอยนอนนบาล 3 เขดาสรอระบบโรงเรอยนระดขบชขขนประถมศขกษาตดน
ทขขงดดานการชอวยเหลออตนเองดดานตอาง ๆและทขกษะสขงคม การเตรอยมอนปกรณคการเรอยน
และวกธอการเรอยนรรดตามวขยกขบกลนอมสาระการเรอยนรรดทขง 8 กลนอม
ดดานความพรดอมในการชอวยเหลออตนเองดดานการแตองกาย การรขบประทานอาหาร
วกนขยดดานตอาง ๆ การรรดจขกสกทงแวดลดอมและสถานทอทตอาง ๆในโรงเรอยน
ดดานวกชาการ : เรอยนรรดวกชาภาษาไทย คณกตศาสตรค อขงกฤษ ดนตรอ ศกลปะ พลศขกษา
และสกทงแวดลดอมในโรงเรอยน (สขงคมศขกษา-วกทยาศาสตรค)
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

อนนบาล 3

150 คน

จขนทรค-ศนกรค : 08:00 - 15:00

70 ชขทวโมง

ครดผดรสอน
คนณครรประถมศขกษา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
6,700.00

*** พรรอมนม,อาหารกลางวรน,อาหารวผางและอพปกรณรการเรทยน

โปรดออานขขขนตอนการสมขครโดยละเออยดในจดหมายโรงเรอยน

กกจกรรมบรกการวกชาการภาคฤดดรรอน (Summer) ปปการศศกษา 2560
เปปดรรบสมรคร วรนจรนทรรทท 29 มกราคม 2561 - วรนพพธททท 31 มกราคม 2561 โดยผผานทางเวบไซตรของโรงเรทยน www.satitpattana.ac.th
** เรกทมเรทยน วรนจรนทรรทท 2 เมษายน 2561 - วรนพฤหรสบดททท 12 เมษายน 2561 ( รวม 8 วรน ) **

*** ทางโรงเรทยนขอสงวนสกทธกธไมผคคนเงกนทพกกรณท ***
เวรนแตผกกจกรรมใดททททางโรงเรทยนไมผสามารถเปปดสอนไดร จะดดาเนกนการแจรงใหรทราบและคคนเงกนภายหลรง
EL29 : คผายศกลปะพาเพลกน (บดรณาการ)

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL29-1 คอายศรลปะพาเพลรน (บรรณาการ)

ครรผกาวรรณ ทองมา,ครรเรวขต ทองมา

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.เพพพอเปปนการสองเสรรมใหหนขกเรอยนไดหศศกษาเนพขอหาความรรหเชรงบรรณาการในรายวรชาหลขกและสรพงตอางๆรอบตขว
2.เพพพอใหหนขกเรอยนฝฝกความครดสรหางสรรคค จรนตนาการและเพรพมพรนทขกษะตอางๆผอานงานศรลปะ COOKING การทดลองวรทยคและสขนทนาการในนขนา
3.เพพพอใหหนขกเรอยนใชหทขกษะกระบวนการทางวรทยาศาสตรคในการสนารวจ สขงเกตและสรรปองคคความรรหดหวยตนเอง
4.เพพพอใหหนขกเรอยนประมวลความรรหทอพไดหเรอยนผอานการทนาโครงงาน สามารถประยรกตคและนนามาใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
คอายศรลปะพาเพลรน(บรรณาการ)ของระดขบชขขนประถมศศกษา(ป.1-ป.6) ไดหจขดทนาขศขนทอพโรงเรอยนสาธรตพขฒนา โดยจขดกรจกรรมการเรอยนรรหของนขกเรอยนใหห
เอพขอบรรณาการกขบวรชาตอางๆ เชอน ศรลปะ วรทยาศาสตรค สขงคมศศกษา พละ และการงานพพขนฐานอาชอพ ผอานการทนางานศรลปะ cooking การทดลอง
วรทยค และสขนทนาการในนขนา ใหหสอดคลหองเชพพอมโยงกขบชอวรตประจนาวขนของนขกเรอยน ดหานเนพขอหาทขกษะวรชาการมอกรจกรรมเตรอยมความพรหอมในราย
วรชาหลขก เชอน คณรตศาสตรคและภาษาไทย เพพพอเสรรมความรรหตออยอดของระดขบชขขนตออไปและไดหจขดกรจกรรมทขศนศศกษาทอพ funarium ขศขน สรดทหายนขก
เรอยนฝฝกการนนาเสนอโครงงาน ซศพงจะทนาใหหนขกเรอยนมอทขกษะกระบวนการทนางานกลรอม การกลหาแสดงออกและการถอายทอดความครด ในเชรงสรหาง
สรรคค
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครรผกาวรรณ ทองมา,ครรเรวขต ทอง
มา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,600.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน ***รรบนรกเรทยนภายในและภายนอก

EL31 : คผาย SCI KIDS 2

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL31-1 คอาย SCI KIDS 2

ครรนขนทนา นรเรอยงรขมยค,ครรสรวรมล จรขวบรญสรหาง

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.นขกเรอยนมอความสามารถในการทดลองและประดรษฐคสรพงของวรทยาศาสตรค
2.นขกเรอยนไดหเรอยนรรหทฤษฏอตอางๆทางวรทยาศาสตรค
3.นขกเรอยนมอความครดสรหางสรรคคมอจรนตนาการและใชหเวลาวอางใหหเกรดประโยชนค
4.เพพพอใหหนขกเรอยนประมวลความรรหทอพไดหเรอยนผอานการทนาโครงงาน สามารถประยรกตคและนนามาใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
เปปนเรพพองของการเรอยนรรหเกอพยวกขบธรรมชาตรโดยใชหกระบวนการสขงเกต สนารวจ และทดลอง เพพพอนนาผลมาจขดระบบหลขกการ แนวครด และทฤษฏอ โดย
มรองเนหนใหหผรหเรอยนไดหเรอยนรรหและคหนพบดหวยตขวเองมากทอพสรด ทขขงนอขไดหนนาวรชาวรทยาศาสตรคมาเปปนแกนกลางในการเรอยนใหหเอพขอกขบการบรรณาการ โดยทนา
การทดลองเกอพยวกขบวรชาวรทยาศาสตรค มอกรจกรรมเตรอยมความพรหอมในรายวรชาหลขกวรทยาศาสตรค เชอน คณรตศาสตรค เพพพอเสรรมความรรหตออยอดของ
ระดขบชขขนตออไป จะทนาใหหนขกเรอยนมอทขกษะในการสนารวจ การสขงเกต วรเคราะหค และแยกแยะประเภท สามารถดรแลชอวยเหลพอตนเอง และมอ
ประสบการณคตรง สรดทหายสองเสรรมความมขพนใจ ความกลหาแสดงออกในการนนาเสนอผลงานเปปนกลรอมตออสาธารณะ ซศพงจะทนาใหหนขกเรอยนสามารถเขหาใจ
สรรปองคคความรรหไดหดหวยตนเองและจดจนาในสรพงทอพเรอยนรรหไดหดอยรพงขศขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรนขนทนา นรเรอยงรขมยค,ครรสรวรมล
จรขวบรญสรหาง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,600.00

*** รวมคผาอพปกรณร,การทดลองวกทยร-นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน ***รรบนรกเรทยนภายในและภายนอก

EL33 : Fun Science For Kids & Creative Thinking with play and learn

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL33-1 Fun Science For Kids &
Creative Thinking with play
and learn

ครรกาญจนา เกพขอมกลาง,ครรนภขสถา สงวนยวง

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.เพพพอใหหนขกเรอยนมอทขกษะทางวรทยาศาสตรค ผอานกระบวนการทดลองงอายๆ ทอพเหมาะสนาหรขบเดดก โดยลงมพอปฏรบขตรกรจกรรมตอางๆดหวยตนเอง
2.เพพพอใหหนขกเรอยนมอทขกษะการครดอยอางสรหางสรรคคผอานงานศรลปะและสรหางสรรคคชรขนงานตนเองไดห
3.เพพพอใหหนขกเรอยนฝฝกทขกษะการประกอบอาหารและนนาไปประยรกตคใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
4.เพพพอใหหนขกเรอยนมอความภาคภรมรใจในผลงานของตนเองและมอทขกษะในการทนางานรอวมกขบผรหอพน
เปปนการเรอยนรรหเกอพยวกขบวรชาศรลปะ กอท. และการนนาทขกษะทางวรทยาศาสตรค ไปประยรกตคใชหในชอวรตประจนาวขนอยอางสรหางสรรคค เพพพอใหหมอทขกษะทาง
วรทยาศาสตรครอบตขว และมอทขกษะชอวรตทอพเหมาะสมตามวขย โดยฝฝกทขกษะกระบวนการครด การวางแผน ผอานการลงมพอปฏรบขตรกรจกรรมตอางๆ รวมถศง
การสรหางสรรคคผลงานดหวยตนเอง สามารถทนางานรอวมกขบผรหอพน มอนขนาใจชอวยเหลพอแบองปปนซศพงกขนและกขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรกาญจนา เกพขอมกลาง,ครรนภขส
ถา สงวนยวง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL35 : Super Fun Summer Camp

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL35-1 Super Fun Summer Camp

ครรเศรษฐภรณค จรตรากรจ,ครรพรมลภขทรค ภรอปาน

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.ฝฝกใชหกระบวนการทางภาษาในการสพพอสาร การสพบคหนหาความรรห ขหอมรลตามสถานการณคตอางๆ
2.ฝฝกพขฒนาความครดเชรงตรรกะอยอางเปปนเหตรเปปนผล ฝฝกทขกษะการครดคนานวณและการวรเคราะหคโจทยคปปญหาทางคณรตศาสตรค
3.ฝฝกกระบวนการทางวรทยาศาสตรค ทขกษะดหานการสขงเกต การทดลอง และการสรรปผลการทดลอง และมอทขศนคตรทอพดอตออวรชาวรทยาศาสตรค
4.เพรพมพรนทขกษะความรรหพพขนฐานในงานศรลปะ งานประดรษฐค งานเกษตร งานบหาน กรจกรรมกอฬา/นขนทนาการ และไดหพขฒนากระบวนการทางความ
ครดอยอางสรหางสรรคค
5.เสรรมสรหางทขกษะทางสขงคมเพพพอใหหเกรดความรรห ความครด ความเขหาใจ มอมรองมขพนในการทนางาน มอวรนขย ความรขบผรดชอบ และนนาความรรหทอพไดหรขบไปใชหใน
ชอวรตประจนาวขนไดหอยอางเหมาะสม
6.พขฒนาทขกษะการใชหเทคโนโลยอ (ICT) พพขนฐานในการแสวงหาความรรหดหวยตนเองไดหอยอางตออเนพพอง
นขกเรอยนไดหเรอยนรรหทขกษะการใชหภาษา การสพพอสาร การฟปง การพรด การออาน และการเขอยนในสาระภาษาไทยและภาษาอขงกฤษ ไดหฝฝกฝนและพขฒนา
ความครดเชรงตรรกะอยอางเปปนเหตรเปปนผล
ฝฝกทขกษะการครดคนานวณ และการวรเคราะหคโจทยคปปญหาทางคณรตศาสตรค เกรดความรรหความเขหาใจพพขนฐานและองคคความรรหในสาระวรทยาศาสตรค จาก
การทนากรจกรรมการทดลองตามขขขนตอนทางวรทยาศาสตรค และมอทขกษะความรรหพพขนฐานในงานศรลปะ งานประดรษฐค งานเกษตร งานบหาน การใชห
เทคโนโลยอ (ICT) การประกอบอาหารอยอางงอาย และกรจกรรมกอฬา/นขนทนาการในชอวรตประจนาวขนอยอางเหมาะสม
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรเศรษฐภรณค จรตรากรจ,ครรพรมล
ภขทรค ภรอปาน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL37 : Harry Potter Summer Camp

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

ครรพรกนก ชมดอ,ครรภขทรพล ลาภเกอยรตรพร

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

เปปนการจนาลองการสอนวรชาตอางๆแบบในโรงเรอยนฮอกวอตตคในภาพยนตรค Harry Potter นขกเรอยนจะไดหเสรรมสรหางความรรหและทขกษะกระบวนการ
ทางวรทยาศาสตรคผอานการทดลอง และลงมพอปฏรบขตรจรรง เชอน วรชาปรรงยา วรชาพพชสมรนไพร วรชาคาถาตอางๆ ฯลฯ นอกจากนอขยขงมอกรจกรรมทอพ
บรรณาการกขบหมวดวรชาอพพนๆ เชอน การแของขขนกอฬาชรงถหวยอขคนอ การสนารวจหหองแหองความลขบ รวมถศงการฝฝกประกอบอาหารและเครพพองดพพมทอพมอใน
ภาพยนตรค Harry Potter ทนาใหหนขกเรอยนไดหเรอยนรรหและสนรกไปกขบโลกเวทมนตคพรหอมๆกขน

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL37-1 Harry Potter Summer Camp

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.เพพพอฝฝกทขกษะกระบวนการทางวรทยาศาสตรค
2.เพพพอฝฝกทขกษะการประกอบอาหารและเครพพองดพพม
3.เพพพอสองเสรรมความครดสรหางสรรคค
4.เพพพอสองเสรรมการออกกนาลขงกาย

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 2 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

30 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรพรกนก ชมดอ,ครรภขทรพล ลาภ
เกอยรตรพร

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL38 : Food Fit for Fun

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL38-1 Food Fit for Fun

ครรวรรณา แถมพยขคฆค,ครรอารรสา จรหยรขกษา

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

ไดหเรอยนรรหภาษาโดยผอานกรจกรรมบรรณาการทอพมอวรทยาศาสตรคอาหารเปปนแกน ฝฝกปฏรบขตรการทนาอาหารทอพหลากหลาย รวมทขขงไดหรขบประสบการณคตรง
ผอานการปฏรบขตรและทขศนศศกษา
ภาษาและวรรณกรรมทขขงไทยและตอางประเทศ วรรณคดอไทย การทนาอาหารและการดรแลรขกษาสรขภาพ

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

15 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

ครรวรรณา แถมพยขคฆค,ครรอารรสา
จรหยรขกษา

5,600.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน
EL39 : Computer Fun & Art Design Summer Camp

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL39-1 Computer Fun & Art Design
Summer Camp

ครรรขตตรกาล พรฒหมพพน,ครรกษรรปปทมค ปานทอง

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.เพพพอใหหนขกเรอยนไดหเรอยนรรหและเขหาใจการใชหคอมพรวเตอรคเบพของตหนและสามารถนนาไปประยรกตคใชหโปรแกรมตอางๆไดห
2.เพพพอใหหนขกเรอยนสามารถสรหางสรรคคผลงานศรลปะเทคนรคตอางๆ และนนาไปสรหางใหหเกรดชรขนงานไดหดหวยตนเอง
3.เพพพอใหหนขกเรอยนฝฝกทขกษะการประกอบอาหารและสามารถนนาไปใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
เปปนการศศกษาและเรอยนรรห วรชาคอมพรวเตอรคการใชหโปรแกรมคอมพรวเตอรคเบพของตหน เพพพอความครดสรหางสรรคคในการออกแบบวาดภาพ การตขดตออภาพ
เบพของตหนและการประยรกตคนนาภาพทอพวาดมาใชหใหหเกรดประโยชนคและเนพขอหาวรชาศรลปะ และกอท. จะเสรรมสรหางใหหนขกเรอยนเกรดความครดสรหางสรรคค
ทขกษะทอพสามารถนนาไปใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครรรขตตรกาล พรฒหมพพน,ครรกษรรปปทมค
ปานทอง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL40 : Snook-kids

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL40-1 Snook-kids

ครรอภรวรรณ,ครรพรมพคศรรร,ครรจรตสมนศก,ครรปรอยาพร,ครรกรลภขสสรค

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.ไดหเรอยนรรหผอานการเลอน กขบกรจกรรมทอพสนรกสนาน และหลากหลาย
2.ไดหพขฒนาทขกษะการครดวรเคราะหค ครดสรหางสรรคค และการสพพอสาร
3.ไดหประสบการณค นนาสรพงทอพเรอยนรรหไปใชหในชอวรตจรรง
1.ฝฝกทขกษะทางดหานเกม กอฬา นขนทนาการ
2.ฝฝกทขกษะทางดหานศรลปะงานประดรษฐค
3.ฝฝกทขกษะการครดวรเคราะหคผอานเกมตอางๆ
4.การประกอบอาหารอยอางงอายๆในชอวรตประจนาวขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 4

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

ครรอภรวรรณ,ครรพรมพคศรรร,ครรจรตสม
นศก,ครรปรอยาพร,ครรกรลภขสสรค

5,600.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน
EL41 : Food Fun Fin

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL41-1 Food Fun Fin

ครรชนรตมค ทองใบใหญอ,ครรธารทรพยค ศรอทอง

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

นขกเรอยนทอพเรอยนวรชานอขจะไดหสนรกไปกขบการทนาอาหารงอายๆ ทอพสามารถรขบประทานไดหในชอวรตประจนาวขน และสนรกสนานกขบกรจกรรมเสรรมทขกษะการ
เลอน เลอนอยอางไรใหหเกรดประโยชนค และสรดทหายจะไดหรขบความฟฟนกขบการทนาเครพพองหอม อโรมอา เพพพอผออนคลาย ออกทขขงยขงสามารถทนารายไดหในการ
ประกอบอาชอพ
สอนเกอพยวกขบการทนาอาหาร เมนรตอางๆ แตอละเมนร สามารถเปลอพยนแปลงไดหตามความเหมาะสม และสอนเกอพยวกขบการทนาเครพพองหอมอโรมอาเพพพอดขบ
กลรพนและผออนคลาย
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ประถมศศกษาปปทอพ 2 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครรชนรตมค ทองใบใหญอ,ครรธารทรพยค
ศรอทอง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL42 : ครนฝฝน ปฝปนดาว พราวแสง

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

ครรวขฒนา สรหอยสขงวาลยค,ครรจรรขฐรตรกาล เกลอขยงแกหว

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

1.ทขกษะในศตวรรษทอพ 21 ผอานเกมการเรอยนรรห
2.การเสรรมสรหางบรคลรกภาพและการแสดงออก
3.การสรหางจรนตนาการและความครดสรหางสรรคค
4.รรหเทอาทขนสพพอยรคใหมอ

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL42-1 คหนฝปน ปปปนดาว พราวแสง

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.เพพพอเสรรมสรหางทขกษะในศตวรรษทอพ 21 ใหหมอความรรหขขนพพขนฐาน และสนรกสนานไปกขบการเรอยนรรหตามวขย
2.เพพพอเสรรมสรหางบรคลรกภาพและการแสดงออกทอพดอ
3.เพพพอเสรรมสรหางจรนตนาการ และความครดสรหางสรรคค
4.เพพพอสรหางเยาวชนตพพนรรหบนฐานปปญญาและจรรยธรรม รรหเทอาทขนสพพอยรคใหมอ
5.เพพพอเสรรมสรหางประสบการณคชอวรตใหหเดดกไดหเรอยนรรหการอยรอรอวมกขนในสขงคม

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรวขฒนา สรหอยสขงวาลยค,ครร
จรรขฐรตรกาล เกลอขยงแกหว

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL43 : Sport & Movement For Health

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

ครรจรรขฏฐค ชอพนรรขตนค,ครรสขญลขกษณค บรญนนาพา

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.ผรหเรอยนสามารถอธรบายวรธอการเลอนและเลพอกเลอนชนรดกอฬาทอพตนเองสนใจไดห
2.ผรหเรอยนสามารถนนากรจกรรมการเคลพพอนไหวไปปรขบใชหในชอวรตประจนาวขนไดหอยอางปลอดภขย
3.ผรหเรอยนเหดนความสนาคขญของการออกกนาลขงกาย
1.เกม การละเลอนตอางๆ เชอน เกมสานความสขมพขนธค เกมประสาทสขมผขส ฯลฯ
2.วรธอการเลอนกอฬาชนรดตอางๆ เชอน เทเบรลเทนนรส แบดมรนตขน ฟรตบอล วอายนขนา เปตอง ฯลฯ
3.การเคลพพอนไหวแบบผสมผสาน เชอน กระโดด สไลดค ซรกแซก ขหามสรพงกอดขวาง ฯลฯ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

EL43-1 Sport & Movement For Health

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 10:00

16 ชขพวโมง

EL43-2 Sport & Movement For Health

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 17:00

16 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรจรรขฏฐค ชอพนรรขตนค,ครรสขญลขกษณค
บรญนนาพา
ครรจรรขฏฐค ชอพนรรขตนค,ครรสขญลขกษณค
บรญนนาพา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,700.00
3,700.00

*** รรบนรกเรทยนภายในและภายนอก รวมถศงผดรปกครอง

EL44 : วผายนนดา ภาคฤดดรรอน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครรตออ)

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.นขกเรอยนสามารถวอายนขนาไดหอยอางถรกตหอง
2.นขกเรอยนสามารถชอวยเหลพอตนเองไดหเมพพอจมนขนา
1.ทขกษะเบพของตหน เชอน ดนานขนา เตะขา ลอยตขว เปปนตหน
2.ทขกษะวอายนขนาทอาฟรอสไตลค กรรเชอยง กบ ผอเสพขอ
3.ทขกษะวอายนขนาระดขบแของขขน เชอน กระโดดนขนา กลขบตขว และวอายทอาผสม 4 ทอา
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

EL44-1 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 09:00 - 10:00

8 ชขพวโมง

EL44-2 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 10:00 - 11:00

8 ชขพวโมง

EL44-3 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 11:00 - 12:00

8 ชขพวโมง

EL44-4 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 13:00 - 14:00

8 ชขพวโมง

EL44-5 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 14:00 - 15:00

8 ชขพวโมง

EL44-6 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขพวโมง

EL44-7 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 16:00 - 17:00

8 ชขพวโมง

EL44-8 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-พฤหขส : 17:00 - 18:00

8 ชขพวโมง

วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

EL46 : Robomind Robotics Summer

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

ครรบอม และคณะ

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

การเรอยนรรหแบบบรรณาการในกลรอมวรทยาศาสตรค เทคโนโลยอ วรศวกรรมศาสตรค และคณรตศาสตรค (STEM Education) เขหาดหวยกขน เหมาะสนาหรขบนขก
เรอยนทอพเคยมอพพขนฐานการประดรษฐคหรอนยนตค LEGO MINDTROMS มากออน นขกเรอยนจะไดหเรอยนรรหเกอพยวกขบการประดรษฐคหรอนยนตค การใชหชรดคนาสขพงตอางๆ
ตขขงแตอระดขบกลางไปจนถศงขขขนสรง เพพพอใชหในการควบครมการทนางานของหรอนยนตคใหหปฏรบขตรตามภารกรจทอพกนาหนด โดยมอการนนาเซดนเซอรคประเภทตอางๆมา
ใชห เชอน Utrasonic, Sound, Light, Color และ Touch เปปนตหน รวมถศงอรปกรณคอพนๆดหวย เชอน Motor, Wheel, Axle, Lever, Pulley และ
Gear เพพพอนนาความรรหทางคณรตศาสตรคและวรทยาศาสตรคมาประยรกตคใชหในการแกหปปญหา การทนางานภายในระยะเวลาทอพกนาหนด ซศพงเปปนพพขนฐานสนาคขญ
ของสาขาวรชา Computer Science และ Engineering ตออไป

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL46-1 Robomind Robotics Summer

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

เสรรมสรหางทขกษะการใชหกลหามเนพขอมขดเลดก พขฒนาศขกยภาพทางความครดและอารมณค สองเสรรมเรพพองทขกษะ ทางความครดสรหางสรรคค และจรนตนาการ
สรหางเสรรมสมาธรและความมอวรนขยในการเรอยน มอความอดทน และเปปนผรหทอพมออารมณคมขพนคงมากขศขน มอการพขฒนาความมขพนใจในตนเอง มอความสามารถ
ในการใชหเหตรผล การมองภาพรวมและมอประสบการณคในการสขงเกต วรเคราะหคสรพงตอางๆทอพมอความซขบซหอนยรพงขศขน นขบเปปนการเสรรมสรหางทขกษะชอวรตทอพดอ
พรหอมเผชรญกขบสรพงทหาทายในปปจจรบขนและอนาคตขหางหนหาไดหอยอางมอประสรทธรภาพและมขพนคง

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

12 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 17:00

16 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรบอม และคณะ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,200.00

EL48 : สอนทดาอาหาร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL48-1 สอนทนาอาหาร

A Little Something

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

การพขฒนากลหามเนพขอทขขงมขดเลดกและมขดใหญอควบครอกขบการเรอยนรรหผอานประสาทสขมผขสตอางๆ ภาษาและวขฒนธรรม อพพนๆ
ความครดสรหางสรรคค คณรตศาสตรคและวรทยาศาสตรค ความภรมรใจในผลงานและความมขพนใจในตนเอง (EQ) มนรษยสขมพขนธค
และฝฝกการทนางานเปปนกลรอมเพพพอสองเสรรมทขกษะทางสขงคม การทอพเดดกๆ ทนาอาหารดหวยตนเองยขงเปปนการสองเสรรมใหห
ทานอาหารไดหหลากหลายและมอประโยชนคตออสรขภาพ
การประกอบอาหารประเภทตอางๆ เชอน ขหาวหออสาหรอาย ,Cupcake ,Pizza ,อาหารไทย ,ขนมปปง ,Cookies ,
เสหนอรดหง ,ชอสพาย
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

15 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขพวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

A Little Something

5,000.00

EL52 : ฟพตบอล (โครชยรกษร)

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL52-1 ฟรตบอล (โคหชยขกษค)

โคหชกรตตรศขกดรด วงศคอนขนตคกรลและทอมงาน

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.เพพพอเปปนการฝฝกทขกษะฟรตบอลขขขนพพขนฐาน เสรรมสรหางสมรรถภาพทางรอางกายใหหแขดงแรง
2.เพพพอเปปนการฝฝกความอดทน การมอวรนขย รรหและเคารพกฎกตรกา
1.ฝฝกทขกษะพพขนฐานการรขบ - สอง การเลอขยงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบครมลรกบอล เกมกรจกรรมรอวม
2.ฝฝกการเลอนเปปนทอม 7 คน และ 11 คน ฝฝกการเคลพพอนไหวและความแขดงแรงของรอางกาย
3.เรอยนรรหและเคารพกฎกตรกาในการเลอนทอมฟรตบอล
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 16:00

8 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
โคหชกรตตรศขกดรด วงศคอนขนตคกรลและ
ทอมงาน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
2,800.00

EL54 : กอลรฟ

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

โรงเรอยนสอนกอลคฟเชาวรขตนค

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1. เพพพอใหหนขกเรอยนดรและตอกอลคฟเปปน 2. เพพพอใหหนขกเรอยนมอวงสวรงทอพถรกตหอง และสวยงาม
3. เพพพอเสรรมสรหางใหหนขกเรอยนมอสมาธร 4. เพพพอเสรรมสรหางใหหนขกเรอยนมอนขนาใจนขกกอฬา 5. เพพพอคหนหาพรสวรรคคของตขวเอง
1. รรหจขกกอฬากอลคฟพพขนฐาน
2. พพขนฐานการเลอนลรกสขขน
3. พพขนฐานการพขตตค
4. กฎ ขหอบขงคขบ มารยาท ของกอฬากอลคฟ
5. การวางแผนการเลอน
6. พพขนฐานการเคลพพอนไหวและการเตรอยมรอางกายเพพพอการเลอนกอลคฟ 7. พขฒนาสมาธรดหวยกอฬากอลคฟ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

EL54-1 กอลคฟ

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 4

15 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 17:00

16 ชขพวโมง

โรงเรอยนสอนกอลคฟเชาวรขตนค

8,400.00

EL54-2 กอลคฟ

ประถมศศกษาปปทอพ 5 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

15 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 17:00

16 ชขพวโมง

โรงเรอยนสอนกอลคฟเชาวรขตนค

8,400.00

*** ราคานทนไมผรวมคผาอพปกรณร สถานทททเรทยน โรงเรทยนสอนกอลรฟเชาวรรตนร
EL56 : แบดมกนตรน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส
EL56-1 แบดมรนตขน

ชคทอกกจกรรม

ครรอรเทน ศรออรเทนชขย จากสโมสร Oliver All Star

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1.ไดหความรรหของกอฬาแบดมรนตขน
2.ไดหออกกนาลขงกายเพพพอสรขภาพ
3.เรอยนรรหวอาตขวเองชอบและถนขดกอฬาชนรดไหน
ประวขตรความเปปนมาของกอฬาแบดมรนตขน การจขบไมห การวรพงคอรคท การตอ การนขบแตหมและกตรกา

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

10 คน

จขนทรค-พฤหขส : 15:00 - 17:00

16 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรอรเทน ศรออรเทนชขย จากสโมสร
Oliver All Star

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,300.00

*** ผดรเรทยนเตรทยมไมรแบดมกนตรนพรรอมสดาหรรบเรทยน

EL58 : Little Thai Cooking

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL58-1 Little Thai Cooking

ครรอรนทรรา อรนทวงศค/ครรกมลรส พงษคอยรอ

วขนจขนทรคทอพ 2 เมษายน 2561 - วขนพฤหขสบดอทอพ 12 เมษายน 2561

1. เพพพอใหหนขกเรอยนมอพพขนฐานความรรหในการประกอบอาหารไทย คาว-หวาน
มาประยรกตคใชหใหหสอดคลหองกขบวขฒนธรรมการบรรโภคอาหารในปปจจรบขน
2. เพพพอใหหนขกเรอยนมอทขกษะในการปฎรบขตร การเตรอยมวขตถรดรบ อรปกรณค ในการประกอบอาหาร
3. เพพพอใหหนขกเรอยนมอทขกษะในการปฎรบขตรการประกอบอาหารไทย คาว – หวาน ไดห
เรอยนรรหดหาน ทฤษฎอ และ การฝฝกปฎรบขตร การทนาอาหารไทย คาว - หวาน
อาทร การทนาผขดไทย , นขนาพรรก , กกวยเตอตยวทรงเครพพอง ฯลฯ
ในสอวนของอาหารหวาน เปปน ขนมไทย อาทร การทนาทขบทรมกรอบสายรรหง , บขวลอยไขอหวาน , ขนมถหวยฟร เปปนตหน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-พฤหขส : 08:00 - 15:00

56 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรอรนทรรา อรนทวงศค/ครรกมลรส
พงษคอยรอ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
5,300.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

โปรดออานขขขนตอนการสมขครโดยละเออยดในจดหมายโรงเรอยน

กกจกรรมบรกการวกชาการภาคฤดดรรอน (Summer) ปปการศศกษา 2560
เปปดรรบสมรคร วรนจรนทรรทท 29 มกราคม 2561 - วรนพพธททท 31 มกราคม 2561 โดยผผานทางเวบไซตรของโรงเรทยน www.satitpattana.ac.th
** เรกทมเรทยน วรนอรงคารททท 17 เมษายน 2561 - วรนจรนทรรทท 30 เมษายน 2561 ( รวม 10 วรน ) **

*** ทางโรงเรทยนขอสงวนสกทธกธไมผคคนเงกนทพกกรณท ***
เวรนแตผกกจกรรมใดททททางโรงเรทยนไมผสามารถเปปดสอนไดร จะดดาเนกนการแจรงใหรทราบและคคนเงกนภายหลรง
EL30 : คผายศกลปะพาเพลกน (บดรณาการ)

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL30-1 คอายศรลปะพาเพลรน (บรรณาการ)

ครรผกาวรรณ ทองมา,ครรเรวขต ทองมา

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.เพพพอเปปนการสองเสรรมใหหนขกเรอยนไดหศศกษาเนพขอหาความรรหเชรงบรรณาการในรายวรชาหลขกและสรพงตอางๆรอบตขว
2.เพพพอใหหนขกเรอยนฝฝกความครดสรหางสรรคค จรนตนาการและเพรพมพรนทขกษะตอางๆผอานงานศรลปะ COOKING การทดลองวรทยคและสขนทนาการในนขนา
3.เพพพอใหหนขกเรอยนใชหทขกษะกระบวนการทางวรทยาศาสตรคในการสนารวจ สขงเกตและสรรปองคคความรรหดหวยตนเอง
4.เพพพอใหหนขกเรอยนประมวลความรรหทอพไดหเรอยนผอานการทนาโครงงาน สามารถประยรกตคและนนามาใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
คอายศรลปะพาเพลรน(บรรณาการ)ของระดขบชขขนประถมศศกษา(ป.1-ป.6) ไดหจขดทนาขศขนทอพโรงเรอยนสาธรตพขฒนา โดยจขดกรจกรรมการเรอยนรรหของนขกเรอยนใหห
เอพขอบรรณาการกขบวรชาตอางๆ เชอน ศรลปะ วรทยาศาสตรค สขงคมศศกษา พละ และการงานพพขนฐานอาชอพ ผอานการทนางานศรลปะ cooking การทดลอง
วรทยค และสขนทนาการในนขนา ใหหสอดคลหองเชพพอมโยงกขบชอวรตประจนาวขนของนขกเรอยน ดหานเนพขอหาทขกษะวรชาการมอกรจกรรมเตรอยมความพรหอมในราย
วรชาหลขก เชอน คณรตศาสตรคและภาษาไทย เพพพอเสรรมความรรหตออยอดของระดขบชขขนตออไปและไดหจขดกรจกรรมทขศนศศกษาทอพ funarium ขศขน สรดทหายนขก
เรอยนฝฝกการนนาเสนอโครงงาน ซศพงจะทนาใหหนขกเรอยนมอทขกษะกระบวนการทนางานกลรอม การกลหาแสดงออกและการถอายทอดความครด ในเชรงสรหาง
สรรคค
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-ศรกรค : 08:00 - 15:00

70 ชขพวโมง

ครรผกาวรรณ ทองมา,ครรเรวขต ทอง
มา

คผาลงทะเบทยน (บาท)
7,000.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน

EL32 : คผาย SCI KIDS 2

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL32-1 คอาย SCI KIDS 2

ครรนขนทนา นรเรอยงรขมยค,ครรสรวรมล จรขวบรญสรหาง

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.นขกเรอยนมอความสามารถในการทดลองและประดรษฐคสรพงของวรทยาศาสตรค
2.นขกเรอยนไดหเรอยนรรหทฤษฏอตอางๆทางวรทยาศาสตรค
3.นขกเรอยนมอความครดสรหางสรรคคมอจรนตนาการและใชหเวลาวอางใหหเกรดประโยชนค
4.เพพพอใหหนขกเรอยนประมวลความรรหทอพไดหเรอยนผอานการทนาโครงงาน สามารถประยรกตคและนนามาใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
เปปนเรพพองของการเรอยนรรหเกอพยวกขบธรรมชาตรโดยใชหกระบวนการสขงเกต สนารวจ และทดลอง เพพพอนนาผลมาจขดระบบหลขกการ แนวครด และทฤษฏอ โดย
มรองเนหนใหหผรหเรอยนไดหเรอยนรรหและคหนพบดหวยตขวเองมากทอพสรด ทขขงนอขไดหนนาวรชาวรทยาศาสตรคมาเปปนแกนกลางในการเรอยนใหหเอพขอกขบการบรรณาการ โดยทนา
การทดลองเกอพยวกขบวรชาวรทยาศาสตรค มอกรจกรรมเตรอยมความพรหอมในรายวรชาหลขกวรทยาศาสตรค เชอน คณรตศาสตรค เพพพอเสรรมความรรหตออยอดของ
ระดขบชขขนตออไป จะทนาใหหนขกเรอยนมอทขกษะในการสนารวจ การสขงเกต วรเคราะหค และแยกแยะประเภท สามารถดรแลชอวยเหลพอตนเอง และมอ
ประสบการณคตรง สรดทหายสองเสรรมความมขพนใจ ความกลหาแสดงออกในการนนาเสนอผลงานเปปนกลรอมตออสาธารณะ ซศพงจะทนาใหหนขกเรอยนสามารถเขหาใจ
สรรปองคคความรรหไดหดหวยตนเองและจดจนาในสรพงทอพเรอยนรรหไดหดอยรพงขศขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-ศรกรค : 08:00 - 15:00

70 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรนขนทนา นรเรอยงรขมยค,ครรสรวรมล
จรขวบรญสรหาง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
7,000.00

*** รวมคผาอพปกรณร,การทดลองวกทยร-นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน ***รรบนรกเรทยนภายในและภายนอก

EL34 : Fun Science For Kids & Creative Thinking with play and learn

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL34-1 Fun Science For Kids &
Creative Thinking with play
and learn

ครรกาญจนา เกพขอมกลาง,ครรนภขสถา สงวนยวง

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.เพพพอใหหนขกเรอยนมอทขกษะทางวรทยาศาสตรค ผอานกระบวนการทดลองงอายๆ ทอพเหมาะสนาหรขบเดดก โดยลงมพอปฏรบขตรกรจกรรมตอางๆดหวยตนเอง
2.เพพพอใหหนขกเรอยนมอทขกษะการครดอยอางสรหางสรรคคผอานงานศรลปะและสรหางสรรคคชรขนงานตนเองไดห
3.เพพพอใหหนขกเรอยนฝฝกทขกษะการประกอบอาหารและนนาไปประยรกตคใชหในชอวรตประจนาวขนไดห
4.เพพพอใหหนขกเรอยนมอความภาคภรมรใจในผลงานของตนเองและมอทขกษะในการทนางานรอวมกขบผรหอพน
เปปนการเรอยนรรหเกอพยวกขบวรชาศรลปะ กอท. และการนนาทขกษะทางวรทยาศาสตรค ไปประยรกตคใชหในชอวรตประจนาวขนอยอางสรหางสรรคค เพพพอใหหมอทขกษะทาง
วรทยาศาสตรครอบตขว และมอทขกษะชอวรตทอพเหมาะสมตามวขย โดยฝฝกทขกษะกระบวนการครด การวางแผน ผอานการลงมพอปฏรบขตรกรจกรรมตอางๆ รวมถศง
การสรหางสรรคคผลงานดหวยตนเอง สามารถทนางานรอวมกขบผรหอพน มอนขนาใจชอวยเหลพอแบองปปนซศพงกขนและกขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-ศรกรค : 08:00 - 15:00

70 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรกาญจนา เกพขอมกลาง,ครรนภขส
ถา สงวนยวง

คผาลงทะเบทยน (บาท)
6,600.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง

EL36 : Super Fun Summer Camp

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL36-1 Super Fun Summer Camp

ครรเศรษฐภรณค จรตรากรจ,ครรพรมลภขทรค ภรอปาน

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.ฝฝกใชหกระบวนการทางภาษาในการสพพอสาร การสพบคหนหาความรรห ขหอมรลตามสถานการณคตอางๆ
2.ฝฝกพขฒนาความครดเชรงตรรกะอยอางเปปนเหตรเปปนผล ฝฝกทขกษะการครดคนานวณและการวรเคราะหคโจทยคปปญหาทางคณรตศาสตรค
3.ฝฝกกระบวนการทางวรทยาศาสตรค ทขกษะดหานการสขงเกต การทดลอง และการสรรปผลการทดลอง และมอทขศนคตรทอพดอตออวรชาวรทยาศาสตรค
4.เพรพมพรนทขกษะความรรหพพขนฐานในงานศรลปะ งานประดรษฐค งานเกษตร งานบหาน กรจกรรมกอฬา/นขนทนาการ และไดหพขฒนากระบวนการทางความ
ครดอยอางสรหางสรรคค
5.เสรรมสรหางทขกษะทางสขงคมเพพพอใหหเกรดความรรห ความครด ความเขหาใจ มอมรองมขพนในการทนางาน มอวรนขย ความรขบผรดชอบ และนนาความรรหทอพไดหรขบไปใชหใน
ชอวรตประจนาวขนไดหอยอางเหมาะสม
6.พขฒนาทขกษะการใชหเทคโนโลยอ (ICT) พพขนฐานในการแสวงหาความรรหดหวยตนเองไดหอยอางตออเนพพอง
นขกเรอยนไดหเรอยนรรหทขกษะการใชหภาษา การสพพอสาร การฟปง การพรด การออาน และการเขอยนในสาระภาษาไทยและภาษาอขงกฤษ ไดหฝฝกฝนและพขฒนา
ความครดเชรงตรรกะอยอางเปปนเหตรเปปนผล
ฝฝกทขกษะการครดคนานวณ และการวรเคราะหคโจทยคปปญหาทางคณรตศาสตรค เกรดความรรหความเขหาใจพพขนฐานและองคคความรรหในสาระวรทยาศาสตรค จาก
การทนากรจกรรมการทดลองตามขขขนตอนทางวรทยาศาสตรค และมอทขกษะความรรหพพขนฐานในงานศรลปะ งานประดรษฐค งานเกษตร งานบหาน การใชห
เทคโนโลยอ (ICT) การประกอบอาหารอยอางงอาย และกรจกรรมกอฬา/นขนทนาการในชอวรตประจนาวขนอยอางเหมาะสม
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-ศรกรค : 08:00 - 15:00

70 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรเศรษฐภรณค จรตรากรจ,ครรพรมล
ภขทรค ภรอปาน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
7,000.00

*** รวมคผาอพปกรณร นม-อาหารกลางวรน อาหารวผาง-คผาไปทรศนศศกษา 1 วรน

EL45 : วผายนนดา ภาคฤดดรรอน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครรตออ)

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.นขกเรอยนสามารถวอายนขนาไดหอยอางถรกตหอง
2.นขกเรอยนสามารถชอวยเหลพอตนเองไดหเมพพอจมนขนา
1.ทขกษะเบพของตหน เชอน ดนานขนา เตะขา ลอยตขว เปปนตหน
2.ทขกษะวอายนขนาทอาฟรอสไตลค กรรเชอยง กบ ผอเสพขอ
3.ทขกษะวอายนขนาระดขบแของขขน เชอน กระโดดนขนา กลขบตขว และวอายทอาผสม 4 ทอา
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

EL45-1 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 09:00 - 10:00

10 ชขพวโมง

EL45-2 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 10:00 - 11:00

10 ชขพวโมง

EL45-3 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 11:00 - 12:00

10 ชขพวโมง

EL45-4 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 13:00 - 14:00

10 ชขพวโมง

EL45-5 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 14:00 - 15:00

10 ชขพวโมง

EL45-6 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขพวโมง

EL45-7 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 16:00 - 17:00

10 ชขพวโมง

EL45-8 วอายนขนา ภาคฤดรรหอน

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - มขธยมศศกษาปปทอพ 6

3 คน

จขนทรค-ศรกรค : 17:00 - 18:00

10 ชขพวโมง

วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)
วอาทอพรหอยตรอ ศรรรชขย โฉมวขฒนา (ครร
ตออ)

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

EL47 : Robomind Robotics Summer

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL47-1 Robomind Robotics Summer

ครรบอม และคณะ

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

เสรรมสรหางทขกษะการใชหกลหามเนพขอมขดเลดก พขฒนาศขกยภาพทางความครดและอารมณค สองเสรรมเรพพองทขกษะ ทางความครดสรหางสรรคค และจรนตนาการ
สรหางเสรรมสมาธรและความมอวรนขยในการเรอยน มอความอดทน และเปปนผรหทอพมออารมณคมขพนคงมากขศขน มอการพขฒนาความมขพนใจในตนเอง มอความสามารถ
ในการใชหเหตรผล การมองภาพรวมและมอประสบการณคในการสขงเกต วรเคราะหคสรพงตอางๆทอพมอความซขบซหอนยรพงขศขน นขบเปปนการเสรรมสรหางทขกษะชอวรตทอพดอ
พรหอมเผชรญกขบสรพงทหาทายในปปจจรบขนและอนาคตขหางหนหาไดหอยอางมอประสรทธรภาพและมขพนคง
การเรอยนรรหแบบบรรณาการในกลรอมวรทยาศาสตรค เทคโนโลยอ วรศวกรรมศาสตรค และคณรตศาสตรค (STEM Education) เขหาดหวยกขน เหมาะสนาหรขบนขก
เรอยนทอพเคยมอพพขนฐานการประดรษฐคหรอนยนตค LEGO MINDTROMS มากออน นขกเรอยนจะไดหเรอยนรรหเกอพยวกขบการประดรษฐคหรอนยนตค การใชหชรดคนาสขพงตอางๆ
ตขขงแตอระดขบกลางไปจนถศงขขขนสรง เพพพอใชหในการควบครมการทนางานของหรอนยนตคใหหปฏรบขตรตามภารกรจทอพกนาหนด โดยมอการนนาเซดนเซอรคประเภทตอางๆมา
ใชห เชอน Utrasonic, Sound, Light, Color และ Touch เปปนตหน รวมถศงอรปกรณคอพนๆดหวย เชอน Motor, Wheel, Axle, Lever, Pulley และ
Gear เพพพอนนาความรรหทางคณรตศาสตรคและวรทยาศาสตรคมาประยรกตคใชหในการแกหปปญหา การทนางานภายในระยะเวลาทอพกนาหนด ซศพงเปปนพพขนฐานสนาคขญ
ของสาขาวรชา Computer Science และ Engineering ตออไป
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

12 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 17:00

20 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรบอม และคณะ

คผาลงทะเบทยน (บาท)
6,500.00

EL49 : สอนทดาอาหาร

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :

* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL49-1 สอนทนาอาหาร

A Little Something

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

การพขฒนากลหามเนพขอทขขงมขดเลดกและมขดใหญอควบครอกขบการเรอยนรรหผอานประสาทสขมผขสตอางๆ ภาษาและวขฒนธรรม อพพนๆ
ความครดสรหางสรรคค คณรตศาสตรคและวรทยาศาสตรค ความภรมรใจในผลงานและความมขพนใจในตนเอง (EQ) มนรษยสขมพขนธค
และฝฝกการทนางานเปปนกลรอมเพพพอสองเสรรมทขกษะทางสขงคม การทอพเดดกๆ ทนาอาหารดหวยตนเองยขงเปปนการสองเสรรมใหห
ทานอาหารไดหหลากหลายและมอประโยชนคตออสรขภาพ
การประกอบอาหารประเภทตอางๆ เชอน ขหาวกลออง Bento ,Cookies ,Meatball และมขนบด ,ขนมไทย ,
ขนมปปง ,Cupcake ,เสหนพาสตหา/เสหนกกวยเตอตยว ,โดนขท ,Pizza
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

15 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขพวโมง

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

A Little Something

6,300.00

EL50 : เทควรนโด ประถม

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL50-1 เทควขนโด ประถม

ครรสราวรธ ชขยวรชรต (ครรเบอยรค)

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.ไดหฝฝกออกกนาลขงกายทรกสอวน
2.ใชหเวลาวอางใหหเปปนประโยชนค
3. สามารถปปองกขนตขวเองไดหระดขบหนศพง 4. รรหกฎ กตรกามารยาทในการแของขขน
1. ความรรหเบพของตหน
2. การเตรอยมความพรหอมรอางกาย
3. เทควขนโดเบพของตหน(การชก เตะ)
4. การฝฝกซหอมทอารนา
5. การตออสรหและกฏกตรกาเพพพอแของขขน
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

25 คน

จขนทรค-ศรกรค : 10:00 - 11:30

15 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรสราวรธ ชขยวรชรต (ครรเบอยรค)

คผาลงทะเบทยน (บาท)
4,000.00

EL51 : สแตตค Summer

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :

รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL51-1 สแตดค Summer

สมาคมกอฬาสแตดค(ประเทศไทย)

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

ไดหออกกนาลขงกายและมอสอวนชอวยทนาใหหเกรดการทนางานอยอางเปปนระบบระหวอางประสาทสขมผขสมพอทขขงสองขหาง ตา
และสมอง ออกทขขงเปปนการกระตรหนการทนางานของสมองทขขงสองซอก ซศพงสองผลในการเสรรมสรหางสมาธรและความจนา ฯลฯ
คขดแยกเดดกตามความเขหาใจ ,สอนเรพพองการวอรคมแบบตอางๆทอาพพขนฐาน ,ทอา3-3-3,3-6-3 ,ทอา Cycle ,Cup Song ,
ทดสอบจขบเวลา ,สอนกตรกาเบพของตหนประเภทเดอพยว-ครอ ,ประเภทครอ สลขบมพอซหาย-ขวา,ทดสอบจขบเวลา พรหอมปรขบครอ ,
สอน-จขบเวลาประเภททอม Time 3-6-3 กตรกาเบพของตหนประเภททอม Time 3-6-3 ,สอนประเภททอม-กตรกาประเภททอม H-T-H (เบพของตหน) ,จขดการ
แของขขนรวม
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 16:30

15 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
สมาคมกอฬาสแตดค(ประเทศไทย)

คผาลงทะเบทยน (บาท)
4,000.00

EL53 : ฟพตบอล (โครชยรกษร)

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

EL53-1 ฟรตบอล (โคหชยขกษค)

โคหชกรตตรศขกดรด วงศคอนขนตคกรลและทอมงาน

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.เพพพอเปปนการฝฝกทขกษะฟรตบอลขขขนพพขนฐาน เสรรมสรหางสมรรถภาพทางรอางกายใหหแขดงแรง
2.เพพพอเปปนการฝฝกความอดทน การมอวรนขย รรหและเคารพกฎกตรกา
1.ฝฝกทขกษะพพขนฐานการรขบ - สอง การเลอขยงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบครมลรกบอล เกมกรจกรรมรอวม
2.ฝฝกการเลอนเปปนทอม 7 คน และ 11 คน ฝฝกการเคลพพอนไหวและความแขดงแรงของรอางกาย
3.เรอยนรรหและเคารพกฎกตรกาในการเลอนทอมฟรตบอล
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

20 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 16:00

10 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
โคหชกรตตรศขกดรด วงศคอนขนตคกรลและ
ทอมงาน

คผาลงทะเบทยน (บาท)
3,500.00

EL55 : กอลรฟ

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส

ชคทอกกจกรรม

โรงเรอยนสอนกอลคฟเชาวรขตนค

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1. เพพพอใหหนขกเรอยนดรและตอกอลคฟเปปน 2. เพพพอใหหนขกเรอยนมอวงสวรงทอพถรกตหอง และสวยงาม
3. เพพพอเสรรมสรหางใหหนขกเรอยนมอสมาธร 4. เพพพอเสรรมสรหางใหหนขกเรอยนมอนขนาใจนขกกอฬา 5. เพพพอคหนหาพรสวรรคคของตขวเอง
1. รรหจขกกอฬากอลคฟพพขนฐาน
2. พพขนฐานการเลอนลรกสขขน
3. พพขนฐานการพขตตค
4. กฎ ขหอบขงคขบ มารยาท ของกอฬากอลคฟ
5. การวางแผนการเลอน
6. พพขนฐานการเคลพพอนไหวและการเตรอยมรอางกายเพพพอการเลอนกอลคฟ 7. พขฒนาสมาธรดหวยกอฬากอลคฟ
นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ครดผดรสอน

คผาลงทะเบทยน (บาท)

EL55-1 กอลคฟ

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 4

15 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 17:00

20 ชขพวโมง

โรงเรอยนสอนกอลคฟเชาวรขตนค

10,500.00

EL55-2 กอลคฟ

ประถมศศกษาปปทอพ 5 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

15 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 17:00

20 ชขพวโมง

โรงเรอยนสอนกอลคฟเชาวรขตนค

10,500.00

*** ราคานทนไมผรวมคผาอพปกรณร สถานทททเรทยน โรงเรทยนสอนกอลรฟเชาวรรตนร
EL57 : แบดมกนตรน

ผดรสอน :
* วรตถพประสงคร / ประโยชนรททนรกเรทยนจะไดรรรบ :
* เนคนอหาทททสอน / ฝฝก :
รหรส
EL57-1 แบดมรนตขน

ชคทอกกจกรรม

ครรอรเทน ศรออรเทนชขย จากสโมสร Oliver All Star

วขนอขงคารทอพ 17 เมษายน 2561 - วขนจขนทรคทอพ 30 เมษายน 2561

1.ไดหความรรหของกอฬาแบดมรนตขน
2.ไดหออกกนาลขงกายเพพพอสรขภาพ
3.เรอยนรรหวอาตขวเองชอบและถนขดกอฬาชนรดไหน
ประวขตรความเปปนมาของกอฬาแบดมรนตขน การจขบไมห การวรพงคอรคท การตอ การนขบแตหมและกตรกา

นรกเรทยนระดรบชรนน

จดานวนนร. ตผอกลพผม

วรน : เวลา

รวมเวลา (ชรทวโมง)

ประถมศศกษาปปทอพ 1 - ประถมศศกษาปปทอพ 6

10 คน

จขนทรค-ศรกรค : 15:00 - 17:00

20 ชขพวโมง

ครดผดรสอน
ครรอรเทน ศรออรเทนชขย จากสโมสร
Oliver All Star

คผาลงทะเบทยน (บาท)
4,000.00

*** ผดรเรทยนเตรทยมไมรแบดมกนตรนพรรอมสดาหรรบเรทยน

