


โปรดอ่านข้ันตอนการสมัครโดยละเอียดในจดหมายโรงเรียน

เง่ือนไข:

เว้นแต่กิจกรรมใดท่ีทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะด าเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง

กิจกรรมอนุบาล มีดังน้ี:-
KG 01 :  ว่ายน้ า ส าหรับ อนุบาล ****ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบรับ-ส่งนักเรียน ท่ีสระว่ายน้ า
ผู้สอน : (KG 01-1)-(KG 01-5) ครูพงศวัทน์  สัทธาพงศ์ (ครูเอิร์ท)
* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเปน็การฝึกทักษะวา่ยน้ าข้ันพื้นฐานส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความสนใจ

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมวา่ยน้ า
3.  เพื่อใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวนัหยุด

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

2.  ทักษะการวา่ยน้ าท่าพื้นฐาน  4  ท่า :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  และท่าผีเสื้อ
3.  ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมื่อประสบภัยทางน้ า

จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 01-1 ว่ายน้ า 2 คน 8 ช่ัวโมง
KG 01-2 ว่ายน้ า 2 คน 8 ช่ัวโมง
KG 01-3 ว่ายน้ า 2 คน 8 ช่ัวโมง
KG 01-4 ว่ายน้ า 2 คน 8 ช่ัวโมง
KG 01-5 ว่ายน้ า 2 คน 8 ช่ัวโมง

****ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบรับ-ส่งนักเรียน ท่ีสระว่ายน้ า

***เปิดรับสมัคร วันศุกร์ท่ี 17  - วันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 โดยผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน www.satitpattana.ac.th

กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School)

อนุบาล 3 เท่าน้ัน

โครงการบริการวิชาการ

ภาคปลายปีการศึกษา 2560

ค่าลงทะเบียน

อนุบาล 3 เท่าน้ัน พุธ :  15.15 - 16.15 น.

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี***    

อนุบาลเร่ิมเรียน วันจันทร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 - ประมาณวันศุกร์ท่ี 02 กุมภาพันธ์ 2561(รวม 8 สัปดาห์) *

พฤหสับดี : 15.15 - 16.15 น.
ครูพงศวัทน์ (ครูเอิร์ท) 3,500.00                   

อนุบาล 3 เท่าน้ัน ศุกร์:  15.15 - 16.15 น.

(บาท)
อนุบาล 3 เท่าน้ัน จันทร์ :  15.15 - 16.15 น.

*การสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเปน็ โดยยึดหลักใหเ้ลื่อนกิจกรรมน้ัน ๆ จนครบจ านวนเวลาเรียนท่ีก าหนดไว้

ครูผู้สอน

อนุบาล 3 เท่าน้ัน อังคาร : 15.15 - 16.15 น.

อนุบาลอนุบาล

ดว่น!
รับจ ำนวนจ ำกัด

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/7/b/E/T/O/i/girl-image-md.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-girl-image.html&usg=__VTiORkfO8VR8e8Fe1Jvlze1XjHw=&h=297&w=264&sz=47&hl=th&start=58&sig2=5a7B-spGaZNxXCfdHSZ0vQ&zoom=1&tbnid=s4DE8drhiZIlAM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/7/b/E/T/O/i/girl-image-md.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-girl-image.html&usg=__VTiORkfO8VR8e8Fe1Jvlze1XjHw=&h=297&w=264&sz=47&hl=th&start=58&sig2=5a7B-spGaZNxXCfdHSZ0vQ&zoom=1&tbnid=s4DE8drhiZIlAM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/boy-face-cartoon-clip-art.jpg&imgrefurl=http://www.easyvectors.com/browse/other/boy-face-cartoon-clip-art&usg=__j7Ibn9evJhtWLtBbfUYVEso6TFw=&h=425&w=371&sz=36&hl=th&start=57&sig2=1_OtyKobsNTMRXC9mUVLuA&zoom=1&tbnid=6dB423M0nWR-WM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/boy-face-cartoon-clip-art.jpg&imgrefurl=http://www.easyvectors.com/browse/other/boy-face-cartoon-clip-art&usg=__j7Ibn9evJhtWLtBbfUYVEso6TFw=&h=425&w=371&sz=36&hl=th&start=57&sig2=1_OtyKobsNTMRXC9mUVLuA&zoom=1&tbnid=6dB423M0nWR-WM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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KG 02 : เทควันโด

ผู้สอน : ครูสราวุธ  ชัยวิชิต 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1.ได้ฝึกออกก าลังกายทุกส่วน   2.ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์     

 3.สามารถปอ้งกันตัวเองได้ระดับหน่ึง  4. รู้กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน

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

 4. การฝึกซ้อมท่าร า             5. การต่อสู้และกฏกติกาเพื่อแข่งขัน

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 02-1 เทควันโด 40 คน จันทร์ : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 02-2 เทควันโด 20 คน พุธ : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 02-3 เทควันโด 40 คน ศุกร์ : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

ราคาน้ีไม่รวมค่าชุดและค่าสอบสายสี

KG 03 : ปั้นดินเกาหลี  By Clay Work

ผู้สอน : ครูจาก Clay Work

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1.ฝึกกล้ามเน้ือมือมัดเล็ก 2.พฒันาด้านมติสิมัพนัธ์

3.เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4.วเิคราะหส์ัดส่วนเพื่อความสมดุลย์ของช้ินงาน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : สอนหลักการข้ึนรูปและการแบ่งสัดส่วนท่ีต้อง พร้อมเทคนิคพิเศษจากการผสมสีและการใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 03 ปั้นดินเกาหลี  เด็กเล็ก 15 คน ศุกร์ : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

รวมค่าอุปกรณ์

4,500.00                   ครูมุ จาก Clay Work

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม

2,500.00                   
ครูสราวุธ (ครูเบียร์)

อ.1 - อ.3 2,500.00                   

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา

ค่าลงทะเบียน

(บาท)
นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน

ช่ือกิจกรรม

2,500.00                   

รหัส ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

อ.1 - อ.3

อ.1 - อ.3

อ.1 - อ.3
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KG 04 : Jazz Dance  

ผู้สอน : ครูจากสถาบัน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ได้ความสนุกสนาน  สร้างบุคลิกภาพท่ีดีมีร่างกายแข็งแรง

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : หลักสตูรท่ีใช้ในการเรียนการสอน: หลักสตูร Australian Teacher of Dancing (A.T.O.D.)ท่ีได้รับการรับรองโดยกระทรวงศกึษาธิการของประเทศออสเตรเลีย 

ช่วงท่ี 1 (15 นาที) Warm up ช่วงท่ี 3 (20 นาที)  เปน็การเต้นตามท่าบังคับของหลักสูตร

ช่วงท่ี 2 (20 นาที) Stretching หรือการยืดกล้ามเน้ือ ช่วงท่ี 4  (5 นาที)   Cool down คือ การชะลอการเคลื่อนไหว

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 04  Jazz Dance for KD 25 คน จันทร์ : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

KG 05 : RoboMind (LEGO WeDo)  

ผู้สอน : ครูจากสถาบัน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ฝึกทักษะการออกแบบอย่างง่ายโดยใช้จินตนาการของเด็กๆ ส่งเสริมเร่ืองความคิดสร้างสรรค์  ฝึกใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กใหม้ีความสัมพันธ์

กับการมองเหน็ โดยการหยิบและการประกอบ  รู้จักการคัดแยก  การจัดกลุ่ม การนับ รูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ พร้อมสี

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เร่ิมต้นด้วยการประกอบตามแบบ   การคัดแยก  การจัดกลุ่ม การนับ การใช้พื้นท่ี/ต าแหน่ง รูปทรงเรขาคณิต  พร้อมท้ังใหเ้ด็กๆ 

ฝึกเล่าเร่ืองราว จากจินตนาการผ่านผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึน

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 05 RoboMind : LEGO WeDo 12 คน อังคาร : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

ช่ือกิจกรรม

ราคาน้ียังไมร่วมคา่ชุดการแสดง

3,600.00                   อ.1 - อ.3

ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูจากสถาบัน

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

อ.1 - อ.3 ครูจากสถาบัน 5,000.00                   

รวมค่าอุปกรณ์

รหัส ช่ือกิจกรรม

รหัส นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน

http://www.clker.com/cliparts/d/0/2/1/11949867701644962842dancer_brice_boyer_01.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/d/0/2/1/11949867701644962842dancer_brice_boyer_01.svg.med.png
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KG 06 : บัลเล่ต์  

ผู้สอน : Pink Dance School :หลักสูตรของอังกฤษ-Royal Academy of Dance รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เด็กได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและตอบสนองเสียงดนตรี ร่างกายได้ท างานประสานกันทุกส่วน มีท่วงท่าท่ีงดงาม

 มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ความรู้และการฝึกปฏิบัติการเต้นนานาชาติและจัดสอบเพื่อวดัมาตรฐานของการเต้นไปสู่ระดับสากล

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 06-1 บัลเล่ต์ 15 คน อังคาร : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 06-2 บัลเล่ต์ 15 คน พุธ : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 06-3 บัลเล่ต์   15 คน พฤหสับดี : 15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

** ราคาน้ีไม่รวมค่าชุด  

KG 07 :  นาฏศิลป์เด็กเล็ก
ผู้สอน : ครูกัญญมล  เทียนประภา / ครูรัตนาภรณ์  โหงนาค
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อใหเ้ร่ิมสืบสานและรู้จักอนุรักษ์วฒันธรรมไทย

2. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและเกิดความสมดุลของร่างกาย

3. เพื่อส่งเสริมความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

4. เพื่อใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกทักษะการเรียนร าไทยข้ันพื้นฐาน  ได้แก่  การเคลื่อนไหวตามจังหวะ และประกอบอุปกรณ์
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 07 นาฏศิลป์เด็กเล็ก 20 คน พฤหสับดี :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

(บาท)

ต.อ. - อ. 3 ครูกัญญมล / 2,500.00                   
ครูรัตนาภรณ์

วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

อ.2

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

Pink Dance School

อ.1

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน

รหัส ช่ือกิจกรรม

3,500.00                   

3,500.00                   

 อ.3 3,500.00                   



5KG 08 :  Thai dance
ผู้สอน : ครูรัชติยา  เมฆปั้น / ครูนุศราพร  ตรีเนตร
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1.  รู้จักเพลงลูกทุ่ง สามารถร้องได้ถูกต้องและเต้นประกอบเพลงได้ในรูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่งแบบง่ายๆ

2.  ฝึกการพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว

3.  ส่งเสริมใหรั้กและภูมิใจในความเปน็ไทย

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เพลงลูกทุ่ง คือเพลงท่ีสะท้อนวถีิชีวติ สภาพสังคมอุดมคติและวฒันธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง 

ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงท่ีเปน็แบบแผน ส่วนผู้เต้นต่างยอมรับวา่เปน็สิ่งท่ีขาดไม่ได้ ผู้ชมช่ืนชอบกับการชมผู้เต้นประกอบการแสดงเพลงลูกทุ่ง

ผู้ชมจะตื่นตาตื่นใจกับเสื้อผ้าและลีลาการเต้นของผู้เต้น

1. เรียนรู้การร้อง การใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่ง 2. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางและเต้นประกอบเพลง

3. ฝึกการพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 4. ส่งเสริมใหนั้กเรียนรักและภูมิใจในความเปน็ไทย
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 08 Thai dance 12 คน จันทร์ :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 09 :  Korea Cover Dance for Kids
ผู้สอน : ครูวรางคณา  ทองสายธาร / ครูทาริกา  พิริยะอ ารุง
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนรู้จักการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์สไตล์เกาหลี และสามารถเต้นโคฟเวอร์แดนซ์สไตล์เกาหลีได้ ส่งเสริมสมาธิและการจดจ า  

เน้ือเพลงและท่าทางต่างๆ พัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่และการเคลื่อนไหวใหม้ีความคล่องตัวมากข้ึน อีกท้ังนักเรียนยังได้รู้จัก

ภาษาเกาหลีอย่างง่ายผ่านบทเพลงท่ีใช้ในการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ 

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกทักษะในการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์สไตล์เกาหลี ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงอย่างเปน็ระบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

1. เรียนรู้ทักษะในการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์สไตล์เกาหลี 2. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางและเต้นประกอบเพลง
3. ฝึกการพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 09 Korea Cover Dance for Kids 9 คน จันทร์ :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง
เต้นโคฟเวอร์แดนซ์สไตล์เกาหลี

(บาท)

อ.2 - อ. 3 ครูวรางคณา / 2,500.00                   
ครูทาริกา

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูนุศราพร

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

อ.1 - อ. 3 ครูรัชติยา / 2,500.00                   



6KG 10 :  Musical theatre Kids
ผู้สอน : ครูพรทิพา  มั่นคง / ครูณัชชา  เหล่านภาพร
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนเรียนรู้การร้อง การใช้ภาษา การพูด การแสดงอารมณ์ รวมไปถึงการเต้นร าในรูปแบบของการแสดงละครเพลง

ฝึกความกล้าแสดงออก  ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีในการแสดงออก 

ส่งเสริมการท ากิจกรรมเปน็ทีม การเปน็ผู้น าและผู้ตามท่ีดี ใหนั้กเรียนรู้จักคิดและแก้ปญัหาเฉพาะหน้า

นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกกับการร้อง การเต้น และแสดงออกทางด้านการแสดง

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ละครเพลง หรือ  Musical theatre เปน็รูปแบบของละครท่ีน าดนตรี เพลง ค าพูด และการเต้นร า รวมเข้าด้วยกัน การแสดงอารมณ์ 

ความสงสาร ความรัก ความโกรธ รวมไปถึงเร่ืองราวท่ีบอกเล่าผ่านละคร ผ่านค าพูด ดนตรี การเคลื่อนไหว เทคนิคต่าง ๆ ใหเ้กิดความบันเทิงโดยรวม 

1. เรียนรู้การร้อง การใช้ภาษา การพูด การแสดงอารมณ์ รวมไปถึงการเต้นร าในรูปแบบของการแสดงละครเพลง 2. ฝึกความกล้าแสดงออก

3. ฝึกสมาธิในการจดจ าเน้ือเพลง เน้ือเร่ือง ท่าทางการเต้น 4. ส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีในการแสดงออก
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 10 Musical theatre Kids 12 คน อังคาร :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 11 :  เปียโนพื้นฐานส าหรับเด็ก
ผู้สอน : ครูธีระวัฒน์  มีแต้ม/อ.เสน่ห์  บุญช่วย
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ฝึกทักษะการฟังและการเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทเปยีโน

2. เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและการกล้าแสดงออก

3. เพื่อใหผู้้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนดนตรี และเกิดสุนทรียภาพในการเล่นดนตรี
4. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีสมาธิจดจ่อ ในการเล่นเคร่ืองดนตรี

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. แนะน าวธิีการใช้เคร่ืองดนตรี และเล่นโน้ตง่ายๆ ได้ 2. ฝึกเล่นเพลงง่าย ๆ ตามความสนใจของนักเรียนได้
3. ฝึกโน้ตและจังหวะ 4. ฝึกเล่นเพลง 5. ฝึกเล่นเพลงท้ังหมดใหเ้ข้ากันเปน็วง

จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 11-1 เปียโนพื้นฐานส าหรับเด็ก 11 คน อังคาร :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 11-2 เปียโนพื้นฐานส าหรับเด็ก 11 คน พุธ :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

(ส าหรับนักเรียนท่ีไม่มีพื้นฐาน)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)
อ.2 - อ. 3 3,000.00                   ครูธีระวัฒน์

อ.เสน่ห์

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูณัชชา
2,500.00                   

อ.2 - อ. 3 3,000.00                   

อ.2 - อ. 3 ครูพรทิพา / 
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KG 12 :  Art Mandala for Kids ระบายสีภาพแมนดาลาเพื่อสร้างสมาธิข้ันพื้นฐาน

ผู้สอน : ครูสุจิตตา  สุบุญญะ
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนเรียนรู้วธิีการใช้สีอย่างถูกวธิี เทคนิคในการระบายสีเบ้ืองต้น ท้ังการไล่สี การแรงเงา การขูดสี การฝึกสมาธิ

ในการท ากิจกรรมโดยใช้ภาพ Mandala

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การใช้สีในการระบายภาพ Mandala โดยมีขอบเขตของภาพเพื่อสร้างสมาธิและพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กๆ

1. เรียนรู้ภาพ Mandala  และเก็บรักษาสีอย่างถูกต้อง 2. เทคนิคและทิศทางในการลงสี

3. การไล่ระดับสีจากสีอ่อนไปลีท่ีเข้มข้ึน เรียนรู้ท่ีจะมองทิศทางของแสงและเงาอย่างง่าย
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 12 Art Mandala for Kids 10 คน อังคาร :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

ระบายสีภาพแมนดาลาเพื่อสร้างสมาธิข้ันพื้นฐาน

KG 13 :  Origami การพับกระดาษส่งเสริมกล้ามเน้ือมือ

ผู้สอน : ครูกมลชนก  อัมระรงค์ / ครูชาลิสา  พงขจร

*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1.ฝึกความคิดสร้างสรรค์และความคิดท่ีเปน็ระบบ 2.ฝึกทักษะการใช้มือและน้ิว บริหารสมองท้ัง 2 ข้าง

3.เด็กได้ฝึกสมาธิ ฝึกประสานสัมพันธ์ของตากับมือ เพิ่มความรู้ด้านมิติสัมพันธ์ และได้ฝึกการใช้จินตนาการ

4.การพับ Origami หรือการพับกระดาษ ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การพับกระดาษ Origami มีความหมายมาจากค าวา่ โอริซ่ึงแปลวา่“การพับ”และกามิแปลวา่“กระดาษ” โดยจากการใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

ซ่ึงสองด้านอาจจะมีสีด้านใดด้านหน่ึง มีสีและลายท้ังสองด้าน หรือ อาจจะไม่มีสีหรือลวดลายก็ได้ โอริกามิ ไม่ใช่แค่การพับเล่นๆหรือเปน็งานศิลปะเท่าน้ันแต่สามารถ

ใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อไปได้อีกด้วย งานโอริกามิจะเร่ิมเปลี่ยนกระดาษธรรมดา ออกแบบการพับใหก้ลายเปน็รูปร่าง 3 มิติ ท่ีใช้เปน็ของเล่น และของใช้ท้ังน าไป

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 13 Origami การพับกระดาษ 12 คน พุธ :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

ส่งเสริมกล้ามเน้ือมือ

อ.1 - อ. 3 ครูสุจิตตา 3,000.00                   

(บาท)

(บาท)
รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ครูชาลิสา

อ.2 - อ. 3 ครูกมลชนก / 3,000.00                   

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
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KG 14 :  สีน้ าและพู่กัน

ผู้สอน : ครูนิรันรัตน์  พันธ์ประสิทธิ์ / ครูอัมพร  ภานุวงศ์ / ครูจันทร์ผกา  เลิศพงษ์ไทย

*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. พัฒนาทักษะการท างานศิลปะสีน้ าโดยใช้เทคนิคต่างๆ

2. พัฒนาจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

3. พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก และการท างานประสานกันระหวา่งตา-มือ

4. พัฒนาสุนทรียะและสมาธิในการท างานศิลปะ

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : สีน้ าเบ้ืองต้น การใช้อุปกรณ์ในการท างานสีน้ า การผสมสี และเทคนิคสีน้ าต่างๆ เช่น เทคนิคเปยีกบนเปยีก เทคนิคเปยีกบนแหง้

เทคนิคการก้ันสี  เทคนิคการดูดสีด้วยน้ ามะนาว การโรยเกลือ เทคนิคการไล่สี และเทคนิคการจุดภาพ

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 14 สีน้ าและพู่กัน 20 คน พุธ :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 15 :  (คณิต) คิดบวกผ่านของเล่น

ผู้สอน : ครูอริสา  มีช านาญ / ครูชุติมา  โต๊ะอาจ / ครูณัชชา  เสริมพล

*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนได้เรียนรู้วธิีการบวกเลขผ่านของเล่นอย่างง่าย เพื่อน าไปต่อยอดในเชิงวชิาการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปญัญา

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เด็กจะสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดกระท าต่อวตัถุโดยวธิีธรรมชาติ หรือด้วยตนเอง เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน  

และมีทัศนคติเชิงบวกท่ีดีส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่น 1. การเร่ิมจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเด็ก จากง่ายไปหายากผ่านสื่อการเล่น

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และรู้ความหมายมากกวา่ท่องจ าโดยผ่านกิจกรรมประดิษฐ์สื่อของเล่น

3. ฝึกใหค้ิดผ่านสื่อท่ีเปน็นามธรรม เพื่อขยายประสบการณ์ใหส้ัมพันธ์กับเด็ก โดยผ่านกิจกรรมประดิษฐ์สื่อของเล่นและเกมการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 15 (คณิต) คิดบวกผ่านของเล่น 15 คน อังคาร :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

อ.2 - อ. 3 ครูนิรันรัตน์ / ครูอัมพร/ 3,000.00                   

ครูจันทร์ผกา

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูอริสา / ครูชุติมา / 3,000.00                   

ครูณัชชา

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

อ.1 - อ. 3

รหัส ช่ือกิจกรรม
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KG 16 :  Yoga For Kids

ผู้สอน : ครูสุภรัตน์  อุปนันท์ / ครูสุณิฏา  บุญทอย

*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ช่วยบริหารสมองท้ังสองซีกใหส้มดุล 2. ฝึกใหเ้ด็กใช้สมองในการจินตนาการ

3. ช่วยบริหารจิตใจท าใหม้ีสมาธิดีข้ึน 4. มีความมุ่งมั่งตั้งใจและเช่ือมั่นในตนเอง

5. กล้ามเน้ือยืดหยุ่น แข็งแรงและควบคุมการทรงตัวได้ดี 6. ผ่อนคลายความตึงเครียด

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกการหายใจเข้า-ออก ท่ีถูกต้อง และเร่ิมท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือ การกางแขน กางขา โน้มตัว และเร่ิมท่าต่าง ๆ เช่น ท่าสมาธิ 

ท่าผีเสื้อ  ท่าแมว   ท่าสนุข   ท่าจระเข้   ท่างูเหา่  ท่าต้นไม้   ท่าธนู   ท่านกกระยาง เปน็ต้น

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 16 Yoga For Kids 10 คน อังคาร :  15.15-16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 17 :  Little Lab : STEM Energy
ผู้สอน : Imagineering Edukids
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการเรียนแบบ STEM+A ท่ีบูรณาการวชิาต่างๆ ร่วมกัน โดยให ้เด็กๆ ได้เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจ 

สร้างกระบวนการคิดแบบ Scientific and Engineering Practice  ใหเ้ด็กสามารถสนุกและบูรณาการเรียนรู้กับชีวติประจ าวนัได้ 

เพื่อปพูื้นฐาน Creating Innovators ในอนาคต
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ProblemBased Learning : ส ารวจการใช้พลังงานในชีวติประจ าวนั และสื่อสารผลการส ารวจด้วยวธิีการท่ีเหมาะสมกับวยั

แสดงวธิีการใช้สิ่งอง เคร่ืองใช้ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
Activity : Exploring & Experiment , What is energy , STEM Challenge , Solar energy , Science Wow , Shadows puppet ,

Renewable energy , DIY water wheel , Wind wheel flower

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)
KG 17 Little Lab : STEM Energy 25 คน พฤหสับดี : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

(บาท)

ค่าลงทะเบียน

รวมคา่อุปกรณ์

อ.2 - อ. 3 ครูสุภรัตน์ / 2,500.00                   

ครูจากสถาบัน

ครูผู้สอน

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา

อ.2 - อ.3

ค่าลงทะเบียน

(บาท)
3,000.00                   

ครูสุณิฏา
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KG 18 : Lego Kids : Early Simple machine
ผู้สอน : Imagineering Edukids
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการเรียนแบบ STEM+A ท่ีบูรณาการวชิาต่างๆ ร่วมกัน โดยให ้เด็กๆ ได้เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจ 

สร้างกระบวนการคิดแบบ Scientific and Engineering Practice  ใหเ้ด็กสามารถสนุกและบูรณาการเรียนรู้กับชีวติประจ าวนัได้ 

เพื่อปพูื้นฐาน Creating Innovators ในอนาคต
เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ProblemBased Learning : ฝึกกระบวนการคิดตามหลักของวทิยาศาสตร์ ฝึกการตั้งสมมติฐานโดยใช้ ตัวต่อเลโก้เปน็สื่อการเรียนรู้

พัฒนาด้านเคร่ืองยนต์กลไกซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนด้านวศิกรรม เด็กๆ จะได้รู้จักกับ พลังาน เรียนรู้วา่สิ่งต่างๆ เคลื่อนท่ีได้อย่างไร ความสมดุล

ด้วยการต่อชิงช้า สวนสนุกสุดเหวีย่ง สร้างสะพาน ความแข็งแรง
Activity : Force & Motion & Energy , DIY Pinwheel , Balancing Toy , Raft การต่อแพ , Car Launcher , สวนสนุกสุดเหวีย่ง

Crossing crocodile river
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 18 Lego Kids :Early Simple machine 25 คน อังคาร : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

KG 19 :  Bricks 4 KidZ Junior Inventor
ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน : หลักสูตรและModel Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เรียนรู้ Phonics และค าศัพท์อย่างสนุกสนานผ่านการต่อ LEGO Duplo ด้วย Bricks 4 KidZ Model Plan

พัฒนาทักษะการแก้ปญัหา ฝึกการนับ สร้างสมาธิ และเรียนรู้เร่ืองราววทิยาศาสตร์ ด าเนินการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เร่ืองในธีมแคมปน้ี์น าเสนอ Animals ต่อโมเดลเปน็รูปสัตวเ์ช่น Octopus , Jelly Fish , Alligator , Rooster , Giraffe
1. We learn : 10-15 นาทีอธิบายเก่ียวกับ Theme ในด้านความรู้และวธิีการต่อ
2. We Build : นักเรียนสร้างโมเดลทีละข้ันตอนตาม Model plan
3. We play : ทดลองสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนตามจินตนาการใช้ Creativity และ Imagination

จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 19-1 Bricks 4 Kidz Junior Inventor 24 คน อังคาร : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 19-2 Bricks 4 Kidz Junior Inventor 24 คน พุธ : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 19-3 Bricks 4 Kidz Junior Inventor 24 คน พฤหสับดี : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

4,200.00                   
4,200.00                   

ครูจากสถาบัน
(บาท)

ครูผู้สอน

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา

อ.2 - อ.3 3,000.00                   
รวมคา่อุปกรณ์

อ.1 4,200.00                   

ค่าลงทะเบียน

อ.1

อ.1 ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน

ครูผู้สอน
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KG 20 :  Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน : หลักสูตรและModel Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : หลักสูตรการเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา 


เรียนรู้ด้วย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO ชุดพเิศษ มบีทเรียนมากกว่า 200 หวัข้อ เน้ือหาใหมทุ่กคลาสเรียน ด าเนินการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เร่ืองราวในธีมแคมปน้ี์ Space Adventure , Sattlelite , Robot , Lunar Rover  

Transportation: Dragster , Car , Train , Horse & buggy  สามารถน ามาเล่นด้วยกันเปน็คู่หรือกลุ่มได้

1. We learn : 10-15 นาทีอธิบายเก่ียวกับ Theme ในด้านความรู้ (STEM)

2. We Build : นักเรียนสร้างโมเดลทีละข้ันตอนตาม Model plan

3. We play : ทดลองปรับเปลี่ยนโมเดลเพื่อใหไ้ด้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างใช้ Creativity และ Imagination

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 20-1 Bricks 4 Kidz Advance Inventor 24 คน อังคาร : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 20-2 Bricks 4 Kidz Advance Inventor 24 คน พุธ : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 20-3 Bricks 4 Kidz Advance Inventor 24 คน พฤหสับดี : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 21 :  Mortimer English for Children
ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน : หลักสูตรจากเยอรมัน Cambridge English

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เน้นทักษะ Listening & Speaking ตามหนังสือกิจกรรมของ Mortimer Method กระตุ้นใหส้นทนาและพูดคุย

เพื่อใหเ้ด็กสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สนุกสนาน กล้าแสดงออกโดยไม่รู้สึกกดดัน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ได้ฝึกพรีเซนเทช่ันผ่านการเล่นและบทบาทสมมติ ตัวละคร Morty และเพื่อนๆ Finger Puppes ท่ีจะคอยน ากิจกรรม

เข้าสู่บทเรียนตามสื่อการเรียนรู้เช่น แฟลชการ์ด เกม เพลง 

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 21-1 Mortimer English for Children 18 คน อังคาร : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง

KG 21-2 Mortimer English for Children 18 คน พฤหสับดี : 15.15 -16.15 น. 8 ช่ัวโมง
รวมค่าอุปกรณ์และหนังสือเรียน

ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)
รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา

4,200.00                   

อ.2 - อ.3 4,200.00                   
อ.2 - อ.3 4,200.00                   ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน

อ.2 - อ.3

ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

อ.2 - อ.3
T.Grace

4,700.00                   
อ.2 - อ.3 4,700.00                   

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา
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KG 22 :  Mad Science

ผู้สอน : ครูอติชาติ  ตรีกาลสราญสุข และ คณะ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีหลากหลายด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัท่ีใหท้ั้งสาระและความสนุกสนาน เพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ

ทางวทิยาศาสตร์และการคิดอย่างเปน็เหตุเปน็ผล โดยใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทดลองและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : อ 1 : รู้ไหม...ใครเอ่ย?,ยืดหยุ่นลุ้นระทึก,สีสันพันธุ์พืช,รู้ไหมฉันคือใคร?,หลากหลายท่ีอยู่ของหนูๆ สัตวน้์อย,ร่างกายมหศัจรรย์,ออกแรงแปลงร่าง,ดูดีๆ สิ่งน้ีท าจากอะไร?

อ 2 : ผลไม้ในสวนสวย,เพื่อนรักสัตวโ์ลก,ละลาย...กลายเปน็อะไร?,ปลาน้อยลอยในน้ า,การเคลื่อนท่ีของสัตว,์สัตวเ์ลี้ยง...แสนรัก,สนุกกับตัวเรา,หนูน้อยค่อยๆโต

อ 3 : หนูน้อยนักส ารวจ,ใบไม้น้อยนานาพันธุ์,ส่วนผสมมหาสนุก,สั่น.สั่น.น่ันไงเสียง,สีสันคุณดอกไม,้หนูน้อยกับภาพพิมพ์ผลไม,้แมลงตัวน้อยตัวนิด,มหศัจรรย์ชีวติแมลง

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 22-1 Mad Science 20 คน จันทร์  : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

KG 22-2 Mad Science 20 คน จันทร์  : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

KG 22-3 Mad Science 20 คน จันทร์  : 15:15 – 16:15 น. 8  ช่ัวโมง

KG 23 :  Cooking for Kids By a little something
ผู้สอน : ครูจากสถาบัน
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : การพัฒนากล้ามเน้ือท้ังมัดเล็กและมัดใหญ่ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ภาษาและวฒันธรรม อ่ืนๆ ความคิดสร้างสรรค์ 

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ความภูมิใจในผลงานและความมั่นใจในตนเอง (EQ) มนุษยสัมพันธ์และฝึกการท างานเปน็กลุ่มเพื่อส่งเสริม

ทักษะทางสังคม การท่ีเด็กๆ ท าอาหารด้วยตนเองยังเปน็การส่งเสริมใหท้านอาหารได้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น  Doraemon Bento Set, Minion Butter Cookies, Croquette Bacon&Cheese, Kanom Pui Fai,

Hot dog, Orange Fudge Cupcake, Okinawa Choyu Pork Udon, Monster Inc. Doughnuts
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 23-1 Cooking for Kids 20 คน 8 ช่ัวโมง

KG 23-2 Cooking for Kids 20 คน 8 ช่ัวโมง

KG 23-3 Cooking for Kids 20 คน 8 ช่ัวโมง

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

รหัส ช่ือกิจกรรม

รหัส ช่ือกิจกรรม

4,300.00                   
อ.1 - อ.3 ศุกร์ : 15.15-16.15 น. 4,300.00                   

(บาท)

อ.1 - อ.3 พุธ : 15.15-16.15 น. 4,300.00                   
ครูจากสถาบันอ.1 - อ.3 พฤหสับดี : 15.15-16.15 น.

อ. 2

อ. 3

3,700.00                   
3,700.00                   

ครูอติชาติ และ คณะ

3,700.00                   

อ. 1
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KG 24 :  HOM YOGA KIDS
ผู้สอน : ครูจินตนา  คงวัฒนานนท์(ครูเก๋) จากสถาบัน HOM YOGA
* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : Meditation:  ฝึกการน่ังสมาธิ จิตจดท่ีลมหายใจและจดจ่อในอาสนะท่ีท า ซ่ึงจะสามารถช่วยสร้างสมาธิท่ีดีใหกั้บเด็กๆในการท า

กิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัได้เปน็อย่างดี

Stretching:  พัฒนาการสร้างความยืดเหยียดของร่างกายใหร่้างกายมีความยืดหยุ่นท่ีดี

Strength Improvement:  ฝึกพัฒนาการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกน่ังสมาธิ ฝึกการใช้ลมหายใจ ฝึกอาสนะโยคะท่าต่างๆ ท่ีเน้นการใช้ท้ังความยืดเหยียดและความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ โดยอาสนะท่ีน า

มาใช้สอนจะปรับใหม้ีความเหมาะสมตามวยัของเด็กๆ เพื่อใหส้ามารถเข้าท่าออกท่าได้ง่ายและมีความสนุกในการเรียน
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 24 HOM YOGA KIDS 25 คน 8 ช่ัวโมง

ราคาน้ีไมร่วมคา่ชุด/เสือ่โยคะท่ีผู้เรียนตอ้งน ามาเอง

KG 25 :  ฟุตบอล เด็กเล็ก (อ.1 -  อ.3)
ผู้สอน : โค้ชกิตติศักด์ิ  วงศ์อนันต์กุล (โค้ชยักษ์)  (B-License)และทีมงาน
*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อใหผู้้เรียน รู้และปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อใหผู้้เรียน รู้และปฏิบัติการท าความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อใหผู้้เรียน รู้และปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การเล่นกีฬาฟุตบอลใหเ้กิดพัฒนาการทุกด้าน ผู้เล่นต้องเรียนรู้และฝึกจนเกิดทักษะพื้นฐาน เช่น การเคลื่อนไหวเบ้ืองต้น

การท าความคุน้เคยกับลูกฟตุบอล  การหยุดหรือบังคบัลูก  ทักษะเหล่าน้ีมคีวามละเอียดอ่อน  และเปน็พืน้ฐานส าหรับเทคนิคการเล่นกีฬาอ่ืน

ตอ่ไป  ซ่ึงตอ้งอาศยัการฝกึฝนจนช านาญและเปน็ทักษะท่ีตอ้งการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง

จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

KG 25-1 ฟุตบอล เด็กเล็ก 20 คน 8 ช่ัวโมง

KG 25-2 ฟุตบอล เด็กเล็ก 20 คน 8 ช่ัวโมง

KG 25-3 ฟุตบอล เด็กเล็ก 20 คน 8 ช่ัวโมงศุกร์ : 15.15-16.15 น. 2,800.00                   

โค้ชยักษ์

อ.1 - อ.3

อ.1 - อ.3 จันทร์ : 15.15-16.15 น. 2,800.00                   

นักเรียนระดับช้ัน ครูผู้สอนรหัส ช่ือกิจกรรม

อ.1 - อ.3 พุธ : 15.15-16.15 น. 2,800.00                   

วัน : เวลา
(บาท)

ค่าลงทะเบียน

ครูผู้สอน ค่าลงทะเบียน
(บาท)

อังคาร : 15.15-16.15 น. ครูจินตนา (ครูเก๋) 3,700.00                   

รหัส ช่ือกิจกรรม

อ.1 - อ.3

นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา
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