
โปรดออานขขขนตอนการสมขครโดยละเออยดในจดหมายโรงเรอยน

 โครงการบรรการวรชาการ

กรจกรรมเสรรมททกษะหลทงเลรกเรรยน ( After School )
ภาคตตน ปปการศศกษา 2565

เรรรมเรรยน วทนจทนทรรทรร 20 มรถถนายน 2565 - ประมาณ วทนศถกรรทรร 2 กทนยายน 2565 ( รวม 10 สทปดาหร ) **

* การสสขนสสดแตอละกสจกรรมอาจมอการเปลอลยนแปลงตามความจจาเปปน โดยยยดหลขกใหหเลลลอนกสจกรรมนขขนๆ จนครบจจานวนเวลาเรอยนทอลกจาหนดไวห

เงงรอนไข : *** ทางโรงเรรยนขอสงวนสรทธรธไมมคงนเงรนทถกกรณร ***
เวตนแตมกรจกรรมใดทรรทางโรงเรรยนไมมสามารถเปปดสอนไดต จะดดาเนรนการแจตงใหตทราบและคงนเงรนภายหลทง

กรจกรรม มรดทงนรน :-

 เปปดรทบสมทคร วทนจทนทรรทรร 6 มรถถนายน 2565 - วทนอทงคารทรร 7 มรถถนายน 2565 โดยผมานทางเวบไซตรของโรงเรรยน www.satitpattana.ac.th

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

A Little Something

เพลลอเรอยนรรหขขขนตอนการทจาอาหาร ฝฝกทขกษะการใชหอสปกรณณพลขนฐาน ทขขงยขงพขฒนาทขกษะดหานภาษา,วขฒนธรรม,ความคสดสรหางสรรคณ, คณสตศาสตรณ,วสทยา

ศาสตรณ,ความมขลนใจในตนเอง (EQ) และความภรมสใจในผลงานของตนเอง ทขขงนอขการใหหเดดกๆเหดนทอลมาของอาหารและลงมลอทจาดหวยตขวเอง สามารถชอวยสอง

เสรสมใหหเดดกๆทานอาหารไดหหลากหลาย และสองเสรสมใหหเกสดพฤตสกรรมการทานอาหารทอลมอประโยชยณตออสสขภาพ

 ECA001 :  ALS Cooking 

1.Sushi Roll        2.Cheese Pie        3.Homemade Spaghetti

4.Cookie            5.Gyoza               6. Apple Scone   

7.Pizza               8.Whooppie Pie   9.Karaage Chicken Bento        

10. Cupcake   

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA001-1 ALS Cooking ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 16 คน จขนทรณ : A Little Something 5,500.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

อาจารยณ ดร.สราวสธ ชขยวสชสต และคณะ TKD SWU JUNIOR

1. เพลลอพขฒนาเรลลอง การทรงตขว (Muscular Power) เพราะเมลลอกจาลขงยกขาเตะ เดดกจะยลนเพอยงขาเดอยว 

2. เพลลอพขฒนาเรลลองความยลดหยสอน (Muscular Flexibility) และ ความคลอองตขว เนลลองจากเทควขนโด เนหนเตะสรงและการหมสนตขวเตะ 

3. เพลลอพขฒนาเรลลอง กลหามเนลขอมขดใหญอ (Muscular Strength) และระบบขหอตออ เนลลองจากตหองกระโดด ตหองเตะ ตออย มลอ เทหา ตหองกระทบเปปาเตะ สอวน

ระบบขหอตออไดหจากการปปด การหมสนขหอมลอ หมสนตขว 

4. เพลลอพขฒนาเรลลองระบบการหายใจ (Cardiorespiratory Fitness) และชอวยพขฒนาระบบเผาผลาญอาหาร เพราะเปปนกอฬาทอลตหองการ เคลลลอนไหว 

และตออเนลลอง เคลลลอนทอลเรดว 

5. เพลลอเสรสมสรหางความเชลลอมขลน และบสคลสกภาพ รวมทขขงพขฒนาเรลลองปฏสสขมพขนธณการอยรอรอวมกขบผรหอลลน

 ECA002 :  เทควทนโด 

สขปดาหณทอล 1 - ทจาความคสหนเคยดหวยการพรดคสยเลอนกขนฝฝกการยลดขา ใหหกลหามเนลขออออนตขว

สขปดาหณทอล 2 - ทบทวนทอาขอลมหาชก 1 หมขด 2 หมขด และ3 หมขด  ซยลงตหองเนหนใหหกจาหมขดแนอน พสองหมขดใหหเรดวขยขน

สขปดาหณทอล 3 - ทบทวนทอาขอลมหาชก 1 หมขด 2 หมขด และ3 หมขด  ซยลงตหองเนหนใหหกจาหมขดแนอน พสองหมขดใหหเรดวขยขน

สขปดาหณทอล 4 - นจาอสปกรณณเพลลอการฝฝกชก และทอาเตะตอางๆ ประกอบดหวยทอาเตะ Front Kick  และ Round Kick การเตะถอบขหาง (Slide Kick) ฝฝกการ

ใชหสหนเทหาในการเตะ (Chop Kick) และทบทวนทอาเตะ ทอาชก ทอาการใชหมลอ - แขน ปปองกขน ทอาการฟสตเวสรณค การเปลอลยนการณด 

สขปดาหณทอล 5- ทบทวนทอาเตะตอางๆ ประกอบดหวยทอาเตะ Front Kick  และ Round Kick การเตะถอบขหาง (Slide Kick) ฝฝกการใชหสหนเทหาในการเตะ 

(Chop Kick) และทบทวนทอาเตะ ทอาชก ทอาการใชหมลอ - แขน ปปองกขน ทอาการฟสตเวสรณค การเปลอลยนการณด

สขปดาหณทอล 6 - ทบทวนทอาเตะตอางๆ โดยทจาตามทอลคสณครรเปปนผรหออกคจาสขลง เปปนการเนหนไหวพรสบ ทอลตหองทจาทอาตอางๆ

สขปดาหณทอล 7 ฝฝกการตออสรหปปองกขนตขว(มออสปกรณณปปองกขนจากทางสถาบขน)

สขปดาหณทอล 8 สขปดาหณนอขจะเปปนการฝฝกทบทวนการเรอยนทขขงหมดทอลไดหเรอยนมาเพลลอเตรอยมความพรหอมในการสอบเลลลอนสาย และ ฝฝกการตออสรหปปองกขนตขว(มอ

อสปกรณณปปองกขนจากทางสถาบขน)

สขปดาหณทอล 9 สขปดาหณนอขจะเปปนการฝฝกทบทวนการเรอยนทขขงหมดทอลไดหเรอยนมาเพลลอเตรอยมความพรหอมในการสอบเลลลอนสาย

สขปดาหณทอล 10 กสจกรรมสอบเลลลอนสาย

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA002-1 เทควขนโด ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 25 คน อขงคาร : อาจารยณ ดร.สราวสธ ชขยวสชสต และคณะ 

TKD SWU JUNIOR

3,500.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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ECA002-2 เทควขนโด ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 25 คน อขงคาร : อาจารยณ ดร.สราวสธ ชขยวสชสต และคณะ 

TKD SWU JUNIOR

3,500.00 16:15 - 17:00 7 ชขลวโมง

ECA002-3 เทควขนโด ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 25 คน พสธ : อาจารยณ ดร.สราวสธ ชขยวสชสต และคณะ 

TKD SWU JUNIOR

3,500.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

ECA002-4 เทควขนโด ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 25 คน พสธ : อาจารยณ ดร.สราวสธ ชขยวสชสต และคณะ 

TKD SWU JUNIOR

3,500.00 16:15 - 17:00 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

นายปปยะชขย ศรอนนทณ (ครรพอลใหญอ)

เพลลอใหหเดดกๆมอสสขภาพกาย และสสขภาพใจทอลแขดงแรงขยขนมอความสนสกสนานสดใสสมวขย 

มอความสสขทอลไดหทจากสจกรรมกขบเพลลอนๆและชอวยใหหมอการพขฒนาการดหานอารมณณทอลดอขยขน และยขงชอวยใหหเดดกๆมอทขศนคตสทอลดอตออการออกกจาลขงกาย และการ

ดรแลรขกษาสสขภาพ และยขงสามารถนจาทขกษะการออกกจาลขงกายไปพขฒนาตออในกอฬาอลลนๆไดห

 ECA003 :  Yoga & Fitness For Kids 

ฝฝกทขกษะเบลของตหนของการทจาโยคะ และฝฝกทขกษะของการออกกจาลขงกายในรรปแบบตอางๆ ดหวยกสจกรรมและอสปกรณณทอลปลอดภขยและเหมาะสมกขบวขยของ

เดดกๆ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA003-1 Yoga & Fitness For Kids ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 4 15 คน อขงคาร : นายปปยะชขย ศรอนนทณ (ครรพอลใหญอ) 4,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

นาย วรสษฐณ แจหงใจ (โคหชประจจาสมาคมกอฬาสแตดค)

 - เพลลอพขฒนาสมาธสเดดก / เดดกทอลเรสลมเลอนสแตดคจะตหองมอสมาธสในการเลอนและจดจจารรปแบบตามทอลกจาหนดและเลอนไดหอยอางถรกตหองไดห เดดกจะสมาธสในการ

ทจากสจกรรมตอางๆประจจาวขนไดห

 - สรหางใหหเดดกมอเปปาหมายในการเลอนกอฬา/เดดกทอลเลอนกอฬาจะสามารถพขฒนาทขกษะทางดหานความคสดในการตขขงเปปาหมายในการเลอนจากขขขนตอนทอลงอายไป

สรอขขขนตอนการเลอนทอลซขบซหอนมากขยขนตามลจาดขบ

 ECA004 :  กรฬาสแตตค 

 - สอนการเลอนกอฬาสแตดคอยอางถรกวสธอ / มอแบบฝฝกหขดฝฝกซหอมตามตาราง

 - สอนรรปแบบการเลอนFree Style / เพลลอฝฝกความคสดตามการวางรรปแบบตอางๆ

 - จขดใหหมอการแของขขนภายในชมรมเลดกๆหรลอฝฝกในสนามแของออนไลนณสจาหรขบนขกกอฬาเรสลมตหน 

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA004-1 กอฬาสแตดค ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พสธ : นาย วรสษฐณ แจหงใจ (โคหชประจจาสมา

คมกอฬาสแตดค)

2,600.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

โคหชกสตตสศขกดสด วงศณอนขนตณกสล (โคหชยขกษณ) B-License และทอมงาน(อดอตโคหชภายนอก ทอม ร.ร สาธสตเกษตร/สาธสตพขฒนา

1.เพลลอเปปนการฝฝกทขกษะฟสตบอลขขขนพลขนฐาน เสรสมสรหางสมรรถภาพทางรอางกายใหหแขดงแรง

2.เพลลอเปปนการฝฝกความอดทน การมอวสนขย รรหและเคารพกฎกตสกา

 ECA005 :  ฟถตบอล 

1.ฝฝกทขกษะเบลของตหนการรขบ - สอง การเลอขยงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบคสมลรกบอล เกมกสจกรรมรอวม

2.ฝฝกการเลอนเปปนทอม 7 คน และ 11 คน ฝฝกการเคลลลอนไหวและความแขดงแรงของรอางกาย

3.เรอยนรรหและเคารพกฎกตสกาในการเลอนทอมฟสตบอล

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA005-1 ฟสตบอล ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พสธ : โคหชกสตตสศขกดสด วงศณอนขนตณกสล (โคหชยขกษณ) 

B-License และทอมงาน(อดอตโคหชภาย

นอก ทอม ร.ร สาธสตเกษตร/สาธสต

พขฒนา

4,500.00 15:30 - 16:45 12 ชขลวโมง

ECA005-2 ฟสตบอล ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พฤหขสบดอ : โคหชกสตตสศขกดสด วงศณอนขนตณกสล (โคหชยขกษณ) 

B-License และทอมงาน(อดอตโคหชภาย

นอก ทอม ร.ร สาธสตเกษตร/สาธสต

พขฒนา

4,500.00 15:30 - 16:45 12 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

วอาทอลรหอยตรอ ศสรสชขย โฉมวขฒนา (ครรตออ)

1.นขกเรอยนสามารถปฏสบขตสทขกษะกอฬาเทเบสลเทนนสส (ปปงปอง) ไดหอยอางถรกตหอง

2.นขกเรอยนมอความรรหความเขหาใจในกฎ กตสกาการเลอนกอฬาเทเบสลเทนนสสไดหอยอางถรกตหอง

 ECA006 :  เทเบรลเทนนรส (ปปงปอง) 

1.ทขกษะเบลของตหนในการเลอนเทเบสลเทนนสส เชอน การเดาะ การเสสรณฟ การตอ การตบลรก เปปนตหน

2.ทขกษะการแของขขนประเภทเดอลยว และประเภทครอ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA006-1 เทเบสลเทนนสส (ปปงปอง) ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 8 คน พฤหขสบดอ : วอาทอลรหอยตรอ ศสรสชขย โฉมวขฒนา (ครรตออ) 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

นางสาวปปปนปปนขทธณ พสศลยณจตสพร (โคหชอออม)

การเรรยนรร รแบบบรรณาการในกลลลมววทยาศาสตรร เทคโนโลยร ววศวกรรมศาสตรร และคณวตศาสตรรและเทคโนโลยรทรทสอดคลรองกกบการเรรยนรร รดราน STEM 

Education ไดรอยลางมรประสวทธวภาพ สามารถเขรยนโปรแกรมการใชรชลดคาสกทงตลางๆ สกทงงานหลลนยนตรตกตงแตลระดกบพพตนฐานจนถถงระดกบกลางเพพทอใชรในการควบคลมการ

ทางานของหลลนยนตรใหรปฏวบกตวตามภารกวจทรทกาหนด โดยมรการนาเซซนเซอรรประเภทตลางๆมาใชร ไดรใชรหลกกตรรกะทางความควด ไดรฝถ กตกตงคาถาม ไดรวางแผนการทางานไดร

แกรปกญหา ไดรพกฒนาผลงาน และมรโอกาสแกรไขผลงานทรทไดรททา

 ECA007 :  Robotics Arduino Coding 

Robotics Arduino Coding เรรยนรร รพพตนฐานการเขรยนโปรแกรม Arduino ทลกอยลางทรทจาเปซน เรวทมจากไมลมรความรร ร เขรยนโปรแกรมไมลไดร เนพตอหามร

ตกตงแตลระดกบพพตนฐาน จนถถงระดกบใชรงานไดรจรวง ปรกบพพตนฐานทลกอยลาง ทรทจาเปซนสาหรกบ Arduino สามารถนาไปตลอยอดเพพทอพกฒนาเชพทอมตลอกกบ Sensor ตลางๆ

ตลอไปไดร เหมาะสาหรกบเดซกทรทมรพพตนฐานการตลอหลลนยนตรมากลอน และสามารถพวมพรครยรบอรรดภาษาอกงกฤษไดร

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA007-1 Robotics Arduino Coding ประถมศยกษาปปทอล 4 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน ศสกรณ : นางสาวปปปนปปนขทธณ พสศลยณจตสพร (โคหช

อออม)

5,200.00 15:30 - 17:00 15 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

นายภาวขช ภสรมยณ (โคหชบอม)

เสรสมสรหางทขกษะการใชหกลหามเนลขอมขดเลดก พขฒนาศขกยภาพทางความคสดและอารมณณ สองเสรสมเรลลองทขกษะ ทางความคสดสรหางสรรคณ และจสนตนาการ สรหาง

เสรสมสมาธสและความมอวสนขยในการเรอยน มอความอดทน และเปปนผรหทอลมออารมณณมขลนคงมากขยขน มอการพขฒนาความมขลนใจในตนเอง มอความสามารถในการใชห

เหตสผล การมองภาพรวมและมอประสบการณณในการสขงเกต

 ECA008 :  Robotics Exploration For Beginners 

การเรอยนรรหแบบบรรณาการในกลสอมวสทยาศาสตรณ เทคโนโลยอวสศวกรรมศาสตรณ และคณสตศาสตรณ (STEM Education) เขหาดหวย กขนนขกเรอยนจะไดหเรอยนรรห

เกอลยวกขบการประดสษฐณหสอนยนตณการใชหชสดคาสขลงตอางๆ ในระดขบเบลของตหนเพลลอใชหในการควบคสมการทางานของหสอนยนตณใหหปฏสบขตสตามภารกสจทอลกาหนด โดยมอ

การนาเซดนเซอรณประเภทตอางๆมาใชหเชอน Ultrasonic, Sound, Light, และ Touch Sensor เปปนตหน รวมถยงอสปกรณณอลลนๆดหวย เชอน Motor, Wheel, 

Axle และ Gear นขกเรอยนจะไดหฝฝกการเรอยนรรหจากการทดลอง ไดหคสดสรหางสรรคณ มอจสนตนาการ ไดหฝฝกตขขงคาถาม ไดหวางแผนการทางานไดหแกหปปญหา ไดห

พขฒนาผลงาน และมอโอกาสแกหไขผลงานทอลไดหทจา จากการเรอยนผอานประสบการณณทอลมอความสนสกสนาน

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA008-1 Robotics Exploration For 

Beginners

ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 10 คน พสธ : นายภาวขช ภสรมยณ (โคหชบอม) 5,200.00 15:30 - 17:00 15 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรกสสสมา จรรยาเพศ (ครรเปรอขยว) จากโรงเรอยน Pink Dance School

นขกเรอยนจะไดหรขบการฝฝกใหหจขดการรอางกายใชหกลหามเนลขออยอางถรกตหองทขขงการยลนและการเตหน บสคลสคภาพจะดอขยขนอยอางชขดเจนเนลลองจากถรกฝฝกทอาซขจาๆ

อยอางมอระบบ

การเตหนกขบเพลงคลาสสสคจะกระตสหนสมองทขขงสองดหานของเดดกๆและยขงทจาใหหมอพขฒนาการทางอารมณณและจสนตนาการทอลดอ

 ECA009 :  บทลเลมตร 

เนหนการเตรอยมพรหอมทอาพลขนฐานของบขลเลอตณคลาสสสค เนหนเทคนสคทอลจะนจาไปสรอทอาทอลยากขยขนตามระดขบขขขน ทอาทอลเตหนจะมอลขกษณะเปปนทอาระบจาเซดทตอางๆ

เสรสมดหวยการยลดหยสอนกลหามเนลขอและ เตหนประกอบเพลงใหหลงจขงหวะและสองเสรสมความเปปนศสลปปนในตขวเดดกๆ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA009-1 บขลเลอตณ ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 12 คน พสธ : ครรกสสสมา จรรยาเพศ (ครรเปรอขยว) จาก

โรงเรอยน Pink Dance School

4,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรฉลอง อารอยณจสตตณ

รรหและเขหาใจในประวขตสทอลมาของโขน เพลลอฝฝกทขกษะการเตหนโขนและการกลหาแสดงออก ออกทขขงยขงรอวมอนสรขกษณศสลปวขฒนธรรมของไทย

 ECA010 :  โขนจรจว 

ประวขตสทอลมาของโขน เพลลอฝฝกทขกษะการเตหนโขนและการกลหาแสดงออก การตอบทโขน ภาษาทอาทางของโขน   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA010-1 โขนจสจว ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน ศสกรณ : ครรฉลอง อารอยณจสตตณ 4,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรเรวขต   ทองมา

นขกเรอยนฝฝกความคสดสรหางสรรคณ  จสนตนาการทางศสลปะ  ทจาศสลปะประดสษฐณ  สรหางงานศสลปะแบบ 2-3 มสตส ตามขขขนตอนไดหถรกตหองและรขบผสดชอบการ

ทจางานสจาเรดจตามทอลไดหรขบมอบหมายไดห

 ECA011 :  Art   Attack 

สรหางสรรคณชสขนงานศสลปะแบบตอางๆ ทขขง 2 - 3 มสตส เชอน  เลอมการณตรนของตนเอง  เพหนทณสอนขจาทจางานประดสษฐณตอางๆ ฯลฯ

เรอยนรรหและเพสลมทขกษะทางดหานวสชาทขศนศสลปปทอลเฉพาะทางตามความถนขดและความสนใจเปปนรายบสคคล

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA011-1 Art   Attack ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน อขงคาร : ครรเรวขต   ทองมา 4,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรผกาวรรณ ทองมา

นขกเรอยนสามารถคสดสรหางสรรคณ จสนตนาการทางศสลปะ   สรหางงาน 3 มสตส    ทจาศสลปะประดสษฐณ เกอลยวกขบงานปปปนแบบตอางๆตามขขขนตอนไดหถรกตหอง   ฝฝก

กลหามเนลขอมขดเลดก

 ECA012 :  ปปปนดรนญรรปถปน 

สรหางสรรคณชสขนงานปปปนแบบตอางๆ เชอน ทจาปปายชลลอ (ปปปนนรนตลจา)  MAGNET ตสดตรหเยดน  (ปปปนนรนสรง)  พวงกสญแจ สขตวณทอลชอบ (ปปปนลอยตขว)  Model 

จจาลอง  รหานหรลอสวนสขตวณทอลชอบ  (ประยสกตณสลลอผสม)  ฯลฯ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA012-1 ปปปนดสนญอลปสปน ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 8 คน จขนทรณ : ครรผกาวรรณ ทองมา 4,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรวสฑรรยณ  ทขขงสนธสด และครรเอกสสทธสด เอลขออาดสลยณกรล

1.นขกเรอยนสามารถเรอยนรรหการปฏสบขตสเครลลองดนตรอไทยไดหถรกตหองตามความถนขดและความสนใจ 

2.นขกเรอยนมอความสสข สนสกสนานในการเรอยนดนตรอไทย มอสมาธส ไดหพขฒนาทขกษะทางดนตรอผอานกสจกรรมตอาง ๆ ในวสชาเรอยน มอความภาคภรมสใจในตน

เอง กลหาแสดงออก

3.สรหางพลขนฐานทขกษะทางดนตรอไทย มอความสามารถในการเลอนเครลลองดนตรอไทยและตออยอดไปไดหในอนาคต

 ECA013 :  ดนตรรไทย 

1.ทดลองเลอนเครลลองดนตรอไทยทสกชนสดคหนหาเครลลองดนตรอทอลสนใจและถนขด 

2.เรอยนรรหพขฒนาทขกษะทางดนตรอไทยตามกระบวนการพลขนฐานทอลถรกตหอง เรอยนรรหผอานกสจกรรมเกมตอาง ๆ ในวสชาเรอยนในบรรยากาศทอลสนสกสนาน

3.ฝฝกการบรรเลงเดอลยวและการบรรเลงแบบรวมวง และจจาลองการนจาเสนอการแสดงดนตรอไทยโดยผรหเรอยนเปปนนขกแสดง

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA013-1 ดนตรอไทย ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน พสธ : ครรวสฑรรยณ  ทขขงสนธสด และครรเอกสสทธสด 

เอลขออาดสลยณกรล

3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรอภสวรรณ แกหวกสตตสกาญจนา (ครรอหน)

นขกเรอยนไดหพขฒนากลหามเนลขอสอวนตอางๆ สรหางความสขมพขนธณระหวอางตากขบมลอ  ทขกษะการเคลลลอนไหวและพอขนฐานของการเลอนสตรอทบาสเกตบอล รวมถยง

สองเสรสมใหหรขกการออกกจาลขงกาย ชอวยใหหรอางกายแขดงแรงสสขภาพดอ  ไดหเรอยนรรหและพขฒนาทขกษะการเคลลลอนไหวรอางกาย ทจาใหหเกสดความคลอองตขว ชอวยใหห

มอสมรรถภาพทางกายหลายสอวนดอขยขน

 ECA014 :  Street Bas For Fun 

การเคลลลอนไหวขขขนพลขนฐาน ทขกษะพลขนฐานของการเลอนสตรอทบาสเกตบอลและนขจาใจนขกกอฬา    * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA014-1 Street Bas For Fun ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน พสธ : ครรอภสวรรณ แกหวกสตตสกาญจนา (ครร

อหน)

3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Mr. Kimball Hyunu Pojas (T.Kimball)

The underlying aim of this course is for the use of authentic language i.e. ‘real world tasks’ and on asking students to participate in meaningful 

tasks. Hence, to do develop students’ overall confidence and fluency when learning the target language.

 ECA015 :  Performing Arts & Media 

This course focuses on the application of English communication skills to practical uses relevant to Performing Arts and Media. Emphasis is 

placed upon oral communication skills including Speech and Drama, Short Film Improvised Acting, Music and Movement, Reading Fluency 

and Storytelling, Public Service Announcements, Mock TV advertisements, Role-play,  and Presentation

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA015-1 Performing Arts & Media ประถมศยกษาปปทอล 4 - ประถมศยกษาปปทอล 6 15 คน จขนทรณ : Mr. Kimball Hyunu Pojas 

(T.Kimball)

3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Stacey Logan (T. Stacey)

Improve art skills

Encourage creativity

Ongoing tasks

 ECA016 :  Arts & Crafts 

Creating various art and craft projects to enhance creativity skills and art knowledge

DIY 1: Mandela Sun Catcher, DIY 2: Monster vs. Alien,DIY 3: Jellyfish, DIY 4: Autumn Leaves, DIY 5: Sunny Sunshine, DIY 6: 

Suzy Sunshine, DIY 7: UFO, DIY 8: Mother’s Day

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA016-1 Arts & Crafts ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 4 10 คน จขนทรณ : Stacey Logan (T. Stacey) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Marc Scott-Thomas (T.Marc)

Learning key skills, interpretation of lyrics and words of songs, eventually being able to perform the song with the correct 

annotations in English

 ECA017 :  Urban Music 

The opportunity to learn and understand music from an international standpoint, learning lyrics across the broad music 

genres

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA017-1 Urban Music ประถมศยกษาปปทอล 3 - ประถมศยกษาปปทอล 6 15 คน จขนทรณ : Marc Scott-Thomas (T.Marc) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Chia Jaunu

This course allows students to remain active and practice their acting skills. The students will be encouraged and supported 

in enhancing their communication skills. Also, students will be learning about planning, mental focus and have fun while 

learning

 ECA018 :  Drama (Lower primary) 

This After School class is where students can build their drama skills. The course is aimed at developing students’ confidence 

levels and communication in the English language. The course will enable students to challenge themselves and develop 

their improvisational skills. This course will also help to increase students’ teamwork and discussion and debating skills. They 

will speak fluently in English and enhance their understanding abilities. There is no pressure, it is fun learning through 

role-playing. This course is more suitable for lower primary level students

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA018-1 Drama (Lower primary) ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 20 คน จขนทรณ : Chia Jaunu 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Kevin Doucet (T.Kevin)

Students will learn the basics of the French language. 

 ECA019 :  French 

Students will learn the French alphabet and basic communication skills in the language. They will also learn about French 

culture and different places in the world where French is used.

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA019-1 French ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 25 คน พสธ : Kevin Doucet (T.Kevin) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Jonathan Jarret-Kerr (T.Joff)

To learn to animate and make simple games via the website scratch.mit.edu while acquiring knowledge to use perform simple 

block coding.

 ECA020 :  Animation and Coding 

Scratch is a website developed by MIT to code and animate. Scratch is the world’s largest coding community for children and 

a coding language with a simple visual interface that allows young people to create digital stories, games, and animations.

Scratch promotes computational thinking and problem-solving skills; creative teaching and learning, self-expression and 

collaboration, and equity in computing.

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA020-1 Animation and Coding ประถมศยกษาปปทอล 3 - ประถมศยกษาปปทอล 5 20 คน พฤหขสบดอ : Jonathan Jarret-Kerr (T.Joff) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

James Hurley (T.James)

-Improve spoken English communication skills

-Improve strategic thinking and problem solving skills

-Improve team working and social interactional skills

-Improve reading skills by comprehending game rules sheets

 ECA021 :  Board Game Club 

Board Game Club aims to provide a fun learning environment where students learn how to play an array of various games 

that are played in a group format. This club is a platform for students with a common interest in board games to come 

together to have fun and to build relationships.

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA021-1 Board Game Club ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พฤหขสบดอ : James Hurley (T.James) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Henry Musa (T.Henry)

Drawing Club is designed to open the children  eyes to fresh possibilities in drawing through fun but challenging sessions in a 

supportive and sharing environment. We explore and experiment with a range of drawing techniques from a range of different 

artists.

 ECA022 :  Drawing 

A club aimed at developing fine motor skills through drawing.

Drawing Figures,Drawing Perspective,Shading,Drawing with Charcoal,Drawing Texture,Drawing Tone,Anime,The Natural 

World,Indonesian Batik,Australian Aboriginal Patterns,Self-portraits,Wildlife

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA022-1 Drawing ประถมศยกษาปปทอล 4 - ประถมศยกษาปปทอล 6 25 คน พฤหขสบดอ : Henry Musa (T.Henry) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Shawn Meurett (.T.Shawn)

Students will learn how to be team players so if they can use these skill inside the classroom as well. 

 ECA023 :  Basketball 

To learn the fundamentals of basketball, rules, and how to play with others, communication, and teamwork.

Teacher will teach the students the fundamentals of basketball such as the several types of passing, dribbling, and the rules 

of basketball.

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA023-1 Basketball ประถมศยกษาปปทอล 3 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน ศสกรณ : Shawn Meurett (.T.Shawn) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Darren Newman (T.Darren)

An after-school football training course ensures that students are active, receive exposure to physical activity and games, 

thus encouraging a more positive outlook to taking part in exercise. Aside from helping to keep pupils at healthy, football can 

also improve children’s transferable skills such as ABC  (agility, balance and coordination), enhance the circulation of blood 

and lead to stronger muscles and bones.

 ECA024 :  Football Y3-4 

This course is a fun, after school club where students will learn all the key skills required to be successful in the game of 

football. The Club is held directly after school, on the school grounds.

We include speed, agility and balance activities, which are also transferable skills that can be used in nearly any sport.

The great thing about this course is that it is a fun, no pressure environment. The teacher will incorporate learning into fun 

drills and activities, which appropriately challenge students and promote healthy physical activity and important social skills, 

such as teamwork and communication.

This course is ideal for players whose skill level ranges from those new to football to lower-level competitive players. 

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA024-1 Football Y3-4 ประถมศยกษาปปทอล 3 - ประถมศยกษาปปทอล 4 20 คน ศสกรณ : Darren Newman (T.Darren) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

Bart Gortworst (T.Bart)

An after-school football training course ensures that students are active, receive exposure to physical activity and games, 

thus encouraging a more positive outlook to taking part in exercise. Aside from helping to keep pupils at healthy, football can 

also improve children’s transferable skills such as ABC (agility, balance and coordination), enhance the circulation of blood 

and lead to stronger muscles and bones.

 ECA025 :  Football Y5-6 

This course is a fun, after school club where students will learn all the key skills required to be successful in the game of 

football. The Club is held directly after school, on school grounds.

We include speed, agility and balance activities, which are also transferable skills that can be used in nearly any sport.

The great thing about this course is that it is a fun, no pressure environment. The teacher will incorporate learning into fun 

drills and activities, which appropriately challenge students and promote healthy physical activity and important social skills, 

such as teamwork and communication.

This course is most ideal for players whose skill level ranges from new to football to lower level competitive. 

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA025-1 Football Y5-6 ประถมศยกษาปปทอล 5 - ประถมศยกษาปปทอล 6 30 คน ศสกรณ : Bart Gortworst (T.Bart) 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรจสรายส ไพกรณณ และ ครรสสภขสสร สสขสดมภณ

1. เพลลอใหหผรหเรอยนไดหรขบประสบการณณตรงจากการทดลอง และลงมลอปฏสบขตสดหวยตนเอง

 2. เพลลอใหหผรหเรอยนเกสดทขกษะในการใชหเครลลองมลอ  อสปกรณณการทดลองตอาง ๆ  ใหหสามารถใชหไดหอยอางถรกตหอง  

3. เพลลอฝฝกการสขงเกต การตขขงคจาถาม คสดวสเคราะหณ  สรสปผล  และรายงานตามความเปปนจรสงทอลคหนพบ

4.นขกเรอยนสามารถใชหทขกษะกระบวนการทางวสทยาศาสตรณไดห

 ECA026 :  การทดลองแสนสนถก (กรนไดตดตวย) 

วสทยาศาสตรณเปปนเรลลองของการเรอยนรรหเกอลยวกขบธรรมชาตสโดยใชหกระบวนการสขงเกต และทดลอง นขกเรอยนสามารถใชหทขกษะกระบวนการทางวสทยา

ศาสตรณ ทขกษะในการใชหเครลลองมลอ  อสปกรณณการทดลองตอาง ๆ  ใหหสามารถใชหไดหอยอางถรกตหอง 

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA026-1 การทดลองแสนสนสก (กสนไดหดหวย) ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 4 20 คน ศสกรณ : ครรจสรายส ไพกรณณ และ ครรสสภขสสร สสข

สดมภณ

3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนทรรลงทะเบรยนเรรยน จะตตองไมมแพต แปปง  และนมวทว

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรนนทวรรษ อสปยโส

เพลลอพขฒนาทขกษะกอฬาแบดมสนตขน

 ECA027 :  แบดมรนตทนเพงรอสถขภาพ 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกฝนทขกษะการออกกจาลขงกายดหวยกอฬาแบดมสนตขน   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA027-1 แบดมสนตขนเพลลอสสขภาพ ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 10 คน พฤหขสบดอ : ครรนนทวรรษ อสปยโส 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนจะตตองนดาอถปกรณรสมวนตทวมาเองทถกครทนง ประกอบดตวย ไมตแบดมรนตทน ชถดสดาหรทบการออกกดาลทงกาย และรองเทตาทรรเหมาะสมกทบการออกกดาลทงกาย
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรศขกรสนทรณ เดชผดสง

1.เพลลอใหหนขกเรอยนไดหรขบประสบการณณจากการประดสษฐณสสลงของดหวยตนเอง

2.เพลลอใหหนขกเรอยนไดหฝฝกความคสดสรหางสรรคณและจสนตนาการในการออกแบบชสขนงาน

3.เพลลอใหหนขกเรอยนไดหฝฝกสมาธส ความกลหาแสดงออก และความใจเยดน

4.เพลลอใหหนขกเรอยนไดหผลงานกลขบไปเปปนของตนเอง หรลอนจาไปตกแตองสถานทอล

5.เพลลอใหหนขกเรอยนรรหจขกใชหเวลาวอางใหหเกสดประโยชนณ และเกสดทขกษะการทจางานอยอางเปปนขขขนตอน

 ECA028 :  Gift shop ของขวทญของใจ 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกประดสษฐณสสลงของทอลระลยกอยอางงอายดหวยตนเอง และจะไดหสสลงของทอลทจาดหวยตนเองนขขนกลขบไปมอบใหหคนทอลเรารขก หรลออาจจะนจาไปตกแตอง

สถานทอลกดยออมไดห นขกเรอยนจะไดหฝฝกความกลหาแสดงออก ความใจเยดน และความสสขกลขบไป

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA028-1 Gift shop ของขวขญของใจ ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 15 คน พฤหขสบดอ : ครรศขกรสนทรณ เดชผดสง 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรนขนทนา  นสเรอยงรขมยณ

 1.นขกเรอยนมอความสามารถในการทดลองและประดสษฐณสสลงของวสทยาศาสตรณ

2. นขกเรอยนไดหเรอยนรรหทฤษฏอตอางๆทางวสทยาศาสตรณและคณสตศาสตรณ

3. นขกเรอยนมอความคสดสรหางสรรคณมอจสนตนาการและใชหเวลาวอางใหหเกสดประโยชนณ

4.เพลลอใหหนขกเรอยนประมวลความรรหทอลไดหเรอยน สามารถประยสกตณและนจามาใชหในชอวสตประจจาวขนไดห

 ECA029 :  Dora Land  ดรนแดนมหาสนถก 

วสทยาศาสตรณเปปนเรลลองของการเรอยนรรหเกอลยวกขบธรรมชาตสโดยใชหกระบวนการสขงเกต  สจารวจ  และทดลอง เพลลอนจาผลมาจขดระบบหลขกการ  แนวคสด  

และทฤษฏอ  โดยไดหนจาการณตรนโดราเอมอนทอลเปปนการณตรนทอลเดดกๆสนใจมาชอวยสลบคหนหาลหวงความลขบกระเปปาโดราเอมอนใหหกสจกรรมการทดลองเพลลอเพสลม

สอสขน ใหหสนสกมากยสลงขยขน โดยมสองเนหนใหหผรหเรอยนไดหเรอยนรรหและคหนพบดหวยตขวเองมากทอลสสด ทขขงนอขไดหนจาวสชาวสทยาศาสตรณมาเปปนแกนกลางในการเรอยนใหหเอลขอ

กขบการบรรณาการในวสชา คณสตศาสตรณในการทจากสจกรรม ตออยอดโดยใชหเกมใหหนขกเรอยนเกสดความสนสกสนาน สสดทหายสองเสรสมความมขลนใจ ความกลหา

แสดงออกในการนจาเสนอผลงานเปปนกลสอมตออสาธารณะ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA029-1 Dora Land  ดสนแดนมหาสนสก ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 12 คน พฤหขสบดอ : ครรนขนทนา  นสเรอยงรขมยณ 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรณขฐสยา  สสทธสนาค

เพลลอสองเสรสมใหหนขกเรอยนมอทขกษะการเปปนพสธอกร ใชหภาษาในการสลลอสาร และมอบสคลสกภาพทอลดอ

 ECA030 :  พรธรกรฝฝกหทด 

นขกเรอยนจะไดหเรอยนรรหทขกษะการพรด การแสดงออก การกลอาวทขกทาย การสรหางบรรยากาศ และการแกหไขปปญหาเฉพาะหนหา กสจกรรมพสธอกรฝฝกหขดจยง

เปปนประโยชนณในการพขฒนาตนเอง พขฒนาการพรด และการพขฒนาบสคลสกภาพ 

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA030-1 พสธอกรฝฝกหขด ประถมศยกษาปปทอล 2 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พสธ : ครรณขฐสยา  สสทธสนาค 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรยสทธภรมธณ รขกษาภขกดอ

เพลลอพขฒนาทขกษะกอฬาแบดมสนตขน

 ECA031 :  แบดมรนตทน 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกฝนทขกษะการออกกจาลขงกายดหวยกอฬาแบดมสนตขน   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA031-1 แบดมสนตขน ประถมศยกษาปปทอล 4 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน พสธ : ครรยสทธภรมธณ รขกษาภขกดอ 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนจะตตองนดาอถปกรณรสมวนตทวมาเองทถกครทนง ประกอบดตวย ไมตแบดมรนตทน ชถดสดาหรทบการออกกดาลทงกาย และรองเทตาทรรเหมาะสมกทบการออกกดาลทงกาย
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรอาทสตยา ราศอ และ ครรรสสสคนธณ เออลยมเกตส

เพลลอพขฒนาทขกษะการทจาสสลงประดสษฐณและใชหความคสดสรหางสรรคณ

 ECA032 :  Student Design 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกการใชหความคสดสรหางสรรคณในการสรหางสสลงประดสษฐณ จจานวนรวม 10 อยอาง   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA032-1 Student Design ประถมศยกษาปปทอล 3 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พสธ : ครรอาทสตยา ราศอ และ ครรรสสสคนธณ 

เออลยมเกตส

3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนทรรลงทะเบรยนเรรยน จะตตองไมมแพตสมวนผสมในปผนปลาสเตอรร และ จะตตองเตรรยมอถปกรณรสมวนตทวมาเองทถกครทนง ประกอบดตวย สรนนดา เครงรองเขรยน ถถงมงอยาง และผตากทนเปปปอน

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรพสพขฒนณ  แรอทองและครรวรรธนะ  ปปญบสตร

1. เพลลอเรอยนรรหเทคนสคและฝฝกทขกษะการถอายภาพเบลของตหน 

2. เพลลอพขฒนาความคสดสรหางสรรคณ ตลอดจนนจาความรรหไปตออยอดในทขกษะทอลสรงขยขน

 ECA033 :  Photo Hunt 

เรอยนรรหวสธอการถอายภาพเบลของตหน เทคนสคตอาง ๆ ทอลทจาใหหภาพถอายออกมาดรสวยงาม เรอยนรรหชนสดของอสปกรณณการถอายภาพ ฯลฯ   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA033-1 Photo Hunt ประถมศยกษาปปทอล 5 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน พสธ : ครรพสพขฒนณ  แรอทองและครรวรรธนะ  

ปปญบสตร

3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรอารสสา  ธรรมบสญญา และครรกมลชนก ใบบขว

เพลลอพขฒนาทขกษะการทจาขนม การใชหอสปกรณณครขว และการทจาความสะอาด

 ECA034 :  ขนม นม เนย 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกการทจาขนมอยอางงอาย ทขขงขนมไทย และเบเกอรอล จจานวนรวม 10 ชนสด   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA034-1 ขนม นม เนย ประถมศยกษาปปทอล 2 - ประถมศยกษาปปทอล 3 15 คน พสธ : ครรอารสสา  ธรรมบสญญา และครรกมล

ชนก ใบบขว

3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนทรรลงทะเบรยนเรรยน จะตตองไมมแพต แปปง ไขม ชตอคโกแลต ผลไมต และนมวทว และนทกเรรยนจะตตองเตรรยมอถปกรณรสมวนตทวมาเองทถกครทนง ประกอบดตวย ผตากทนเปปปอน หมวกคลถมผม กลมองใสม

อาหาร และชตอนสตอม

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรธารทสพยณ  ศรอทอง   และครรเสาวลขกษณณ  ยมสอดจา

1. เพพพอพพฒนาทพกษะในการประดดษฐฐและการออกแบบผลดตภพณฑฐ

2. เพพพอเสรดมสรรางจดนตนาการในการคดดครนและทดลอง

 ECA035 :  Relax  Aroma 

นพกเรรยนจะไดรคดดครนสสตรนนนาหอมทรพตนเองชพพนชมและฝฝกทนาเครพพองหอมอโรมา เชชน การทนาเทรยนหอม        ตกแตชงเทรยนเจล   บบหงารนาไป  ยาดม

สมบนไพร  เปปนตรน  เพพพอใหรนพกเรรยนไดรฝฝกทพกษะในการประดดษฐฐคดดครน  ออกแบบผลดตภพณฑฐ  อรกทพนงยพงไดรฝฝกการคดดและจดนตนาการของตนเอง

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA035-1 Relax  Aroma ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน อขงคาร : ครรธารทสพยณ  ศรอทอง   และครร

เสาวลขกษณณ  ยมสอดจา

3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนทรรลงทะเบรยนเรรยนจะตตองไมมแพตนนดามทนหอมระเหยหรงอเกสรดอกไมต
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรรขตตสกาล  พสฒหมลลน และครรกษสรปปทมณ  ปานทอง

1. เพลลอใหหนขกเรอยนไดหเรอยนรรหและเขหาใจการใชหคอมพสวเตอรณเบลของตหน การเขอยนโปรแกรม Coding และสามารถนจาไปประยสกตณใชหโปรแกรมตอางๆไดห

2. เพลลอใหหนขกเรอยนสามารถสรหางสรรคณผลงานศสลปะเทคนสคตอางๆ และนจาไปสรหางใหหเกสดชสขนงานไดหดหวยตนเอง

3. เพลลอใหหนขกเรอยนฝฝกทขกษะการประกอบอาหารและสามารถนจาไปใชหในชอวสตประจจาวขนไดห

 ECA036 :  Computer Fun & Art Design 

เปปนการศยกษาและเรอยนรรห วสชาคอมพสวเตอรณการใชหโปรแกรมคอมพสวเตอรณเบลของตหนเพลลอความคสดสรหางสรรคณในการออกแบบ และการประยสกตณนจาภาพทอล

วาดมาใชหใหหเกสดประโยชนณ การเรอยนCoding เพลลอการประยสกตณใชหงาน และเนลขอหาวสชาศสลปะ ทขศนศสลปป จะเสรสมสรหางใหหนขกเรอยนเกสดความคสดอยอางเปปน

ระบบ และสรหางสรรคณ ทขกษะทอลสามารถนจาไปใชหในชอวสตประจจาวขนไดห

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA036-1 Computer Fun & Art Design ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 4 20 คน อขงคาร : ครรรขตตสกาล  พสฒหมลลน และครร

กษสรปปทมณ  ปานทอง

3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรศสรสพร  ศรอกะชา

1. เพลลอใหหนขกเรอยนรรหจขกดอกไมหและอสปกรณณตอางๆ สจาหรขบจขดดอกไมห

2.เพลลอใหหนขกเรอยนสามารถจขดดอกไมหแบบงอายๆ และประดสษฐณชสขนงานจากดอกไมหและวขสดสธรรมชาตสไดห

 ECA037 :  จทดดอกไมต 

จขดดอกไมหแบบงอายๆ และประดสษฐณชสขนงานจากดอกไมหและวขสดสธรรมชาตส   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA037-1 จขดดอกไมห ประถมศยกษาปปทอล 4 - ประถมศยกษาปปทอล 5 15 คน อขงคาร : ครรศสรสพร  ศรอกะชา 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรกาญจนา  เกลขอมกลาง

เพลลอฝฝกวสธอการคสดแกหปปญหาอยอางเปปนระบบ มอเหตสผล เขหาใจกระบวนการทจางาน โดยการฝฝกวางแผนในการแกหปปญหา จากสถานการณณทอลกจาหนดใหห 

ฝฝกการใชหชสดคจาสขลงหรลอสขญลขกษณณตอางๆ และออกแบบกสจกรรมCoding (Unplugged) ของตนเอง

 ECA038 :  Coding games For Kids 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกวสธอการคสดแกหปปญหา ทจากสจกรรมผอานการเลอน ลงมลอทจาทจาจรสงจากสถานการณณและเงลลอนไขทอลกจาหนดใหห สรอการวางแผนการทจางาน

และการออกแบบชสดคจาสขลงงอายๆ(Coding)

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA038-1 Coding games For Kids ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 15 คน อขงคาร : ครรกาญจนา  เกลขอมกลาง 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครอรอสมา กสตตสศสลปกรชขย และครรปปปนมณอ ทสพยณสมบขตส

ศยกษาเกอลยวกขบรรปแบบการพขบแบบงอายๆ ดหวยวสธอตอางๆ ชอวยใหหผรหเรอยนใหหมอความจจาดอขยขน ชอวยในการฝฝกใชหประสาทและกลหามเนลขอนสขวมลอ ชอวยกระตสหน

ความคสดสรหางสรรคณ และจสนตนาการ  ฝฝกสมาธส  ฝฝกความอดทนและใชหเวลาวอาง

 ECA039 :  กระดาษพาเพลรน(โอรรกามร) 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกพขบกระดาษเปปนรรปตอาง ๆ โดยใชหกระดาษโอรสกามส จจานวนรวม 10 ชนสด เชอน พพบกระดาษเปปนรสปสบนพข, พพบกระดาษเปปนรสปแมว, พพบ

กระดาษเปปนรสปเสพอ, พพบกระดาษเปปนรสปกระตชาย, นพกเรรยนพพบกระดาษเปปนรสปดาวกระจาย

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA039-1 กระดาษพาเพลสน(โอรสกามส) ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 15 คน อขงคาร : ครอรอสมา กสตตสศสลปกรชขย และครรปปปน

มณอ ทสพยณสมบขตส

3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรจสดาภา วงศณโสภา และ ครรแสงระวอ ภาชาตส

เพลลอเปปนแหลองเรอยนรรหสจาหรขบนขกเรอยนทอลสนใจทดลองวสทยาศาสตรณอยอางงอาย

 ECA040 :  ทดลองวรทยร kids สนถก 

การทดลองวสทยาศาสตรณ คลอการออกแบบการทดลองเพลลอศยกษาหลขกการ ความรรห หาขหอเทดจจรสง ทางวสทยาศาสตรณ  การทดลองวสทยาศาสตรณชอวยใหห

นขกเรอยนสามารถเรอยนรรหดหานการปฏสบขตสทางวสทยาศาสตรณ  สนสกกขบการทดลอง หาคจาตอบ  เพราะการเรอยนรรหทางทฤษฎอบางครขขงจะกลายเปปนนอาเบลลอ 

ดขงนขขนหากใหหนขกเรอยนมอการทดลองควบครอกขบการสอนทางทฤษฎอ  จะชอวยใหหนขกเรอยนสามารถเขหาใจหขวขหอทอลเรอยนไดหดอขยขน  

การทดลองวสทยาศาสตรณ เปปนกระบวนการทอลสามารถฝฝกทขกษะทางวสทยาศาสตรณใหหแกอนขกเรอยนไดหเปปนอยอางดอ ไดหแกอ การสขงเกต (Observation) ,การ

วขด (Measurement)  ,การจจาแนกประเภท (Classifcation) ,การลงความคสดเหดนจากขหอมรล (Inferring) ,การพยากรณณ (Prediction) ,การตขขง

สมมตสฐาน (Formulating Hypothesis)  ,การกจาหนดและควบคสมตขวแปร (Identifying and Controlling Variables) ,การทดลอง (Experiment) 

,การตอความหมายขหอมรลและลงขหอสรสป (Interpreting  Data and Making)

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA040-1 ทดลองวสทยณ kids สนสก ประถมศยกษาปปทอล 3 - ประถมศยกษาปปทอล 5 20 คน จขนทรณ : ครรจสดาภา วงศณโสภา และ ครรแสงระวอ 

ภาชาตส

3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนจะตตองเตรรยมอถปกรณรสมวนตทวมาเองทถกครทนง ประกอบดตวย ผตากทนเปปปอน ถถงมงอพลาสตรก
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรพสศตา  ทองมหวน

เพลลอพขฒนาทขกษะการปปกผหาพลขนฐาน 

 ECA041 :  ปปกผตาพาเพลรน 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกปปกผหาลวดลายพลขนฐาน และปปกลวดลายทอลนขกเรอยนสนใจ สามารถนจาความรรห, ทขกษะทอลไดหจากการเรอยน นจาไปปรขบใชหในการปปกลวด

ลายตกแตองเสลขอผหา ของใชหทอลทจาดหวยผหา  เชอน ปปกลายพพนนฐาน Blanket Stitch ปปกรดมผราหชม, ปปกลายพพนนฐาน Fly Stitch ปปกปปกนก , ปปกลายพพนนฐาน 

Feather Stitch ปปกขนนก,ใบไมร, ปปกถบงผรา, ปปกเสพนอ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA041-1 ปปกผหาพาเพลสน ประถมศยกษาปปทอล 5 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน จขนทรณ : ครรพสศตา  ทองมหวน 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรอขกษราพร  คจายอด

1.  นขกเรอยนมอความรรหและวสธอการประดสษฐณกรอบรรปภาพในรรปแบบตอางๆ

2.  นขกเรอยนสามารถปฏสบขตสการประดสษฐณกรอบรรปภาพในรรปแบบตอางๆไดหดหวยตนเอง

3. นขกเรอยนมอความภาคภรมสใจ สามารถนจาผลงานไปใชหประโยชนณเปปนของตกแตองประจจาหหองหรลอเปปนของขวขญตอางๆไดห 

 ECA042 :  My wonder frame 

เปปนวสชาทอลเกอลยวขหองกขบการประดสษฐณกรอบรรปภาพในรรปแบบทอลสวยงามจากวขสดสตอางๆทอลหลากหลาย  เพลลอความทขนสมขยสวยงามและสามารถนจาไปใชห

ประโยชนณเปปนของตกแตอง ประจจาหหองหรลอเปปนของขวขญตอางๆไดห ทขขงนอขนขกเรอยนจะสามารถเพสลมทขกษะในดหานความคสดสรหางสรรคณและการใชหอสปกรณณ

ตอางๆไดหเปปนอยอางดอ

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA042-1 My wonder frame ประถมศยกษาปปทอล 2 - ประถมศยกษาปปทอล 3 10 คน จขนทรณ : ครรอขกษราพร  คจายอด 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรนครสนทรณ เชาวนณดอ

เพลลอพขฒนาทขกษะภาษาอขงกฤษของผรหเรอยนผอานเพลงตอางๆ  

 ECA043 :  English in song 

นขกเรอยนจะไดหเรอยนรรหคจาศขพทณตอางๆ เขหาใจความหมายในเเตอละบรสบทผอานเพลงในยสคตอางๆ    * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA043-1 English in song ประถมศยกษาปปทอล 5 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน ศสกรณ : ครรนครสนทรณ เชาวนณดอ 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรวขลยา ซอเสอยงดอ

To know a traditional Japanese art of paper folding and learn how to fold paper.

 ECA044 :  Origami 

Pactice foding the paper and create by own things.   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA044-1 Origami ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 3 10 คน ศสกรณ : ครรวขลยา ซอเสอยงดอ 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครร เจษฎากร แซอเลหา

1. สรรางพพนนฐานภาษาจรนสนาหรพบนพกเรรยนไปเรรยนตชอทรพจรนHSK1-6,เรรยนรสรคนาศพพทฐทรพเกรพยวขรองกพบเนพนอหา HSK, รรยนรสรคนาศพพทฐทรพเกรพยวขรองกพบ

เนพนอหา HSK (การออกแบบการสอนตามระดพบทรพแตกตชางกพน)

2. เรรยนรสรวพฒนธรรมจรน & ชรวดตประจนาวพน ใหรนกกเรรยนไดรรร รจกกกกบคนจรนในชรววตประจทาว กนของพวกเขา

 ECA045 :  รตอยเรงรองเมงองจรน 

นพกเรรยนจะไดรเรรยนรสรเกรพยวกพบ อะไรคพอภาษาจรน,อะไรคพอตพวอพกษรภาษาจรน, เทศกาล, คนจรนเรรยนภาษาจรนอยชางไร แลรวกกพดนอดน สนาคพญไหม, 

อาหารจรน, ลนาดพบเขรยน, เพลง และ กวรนดพนธฐโบราณ, โครงสรรางองคฐประกอบ อพกษรภาษาจรน, มรดกทางวพฒนธรรมทรพจพบตรองไมชไดร เปปนตรน

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA045-1 รหอยเรลลองเมลองจอน ประถมศยกษาปปทอล 4 - ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พฤหขสบดอ : ครร เจษฎากร แซอเลหา 3,000.00 15:30 - 16:30 10 ชขลวโมง

      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรลลสตภขทร มอวงนหอย

1. เพลลอฝฝกทขกษะและพขฒนาการถขกเชลอกมาคราเมอ

2. เพลลอฝฝกทขกษะความคสดสรหางสรรคณของนขกเรอยน

 ECA046 :  มาคราเมม 

นขกเรอยนจะไดหฝฝกการถขกเชลอกมาคราเมอในรรปแบบตอาง ๆ เชอน การถขกสรหอยขหอมลอ, การถขกมาคราเมอลายซสกแซก, การถขกมาคราเมอลายหขวใจ, การถขกมา

คราเมอกระถางตหนไมห, การถขกมาคราเมอพวงกสญแจลายผอเสลขอ, การถขกมาคราเมอทอลรองแกหวนขจา

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA046-1 มาคราเมอ ประถมศยกษาปปทอล 6 20 คน พฤหขสบดอ : ครรลลสตภขทร มอวงนหอย 3,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

*** นทกเรรยนจะตตองเตรรยมเชงอกมาเรรยนดตวยเสมอ (เชงอกสรอะไรกตไดต)
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      ผผตสอน :                    

   * วทตถถประสงคร / ประโยชนรทรรนทกเรรยนจะไดตรทบ :  

ครรครสษฐณญาดา นสโรธร (ครรครสษฐณ)

เพลลอใชหเวลาวอางใหหเกสดประโยชนณ รรหสยกผออนคลาย ชอวยพขฒนาจสตใจและอารมณณ เพสลมทขกษะทางการปฏสบขตสไวโอลสนใหหมอประสสทธสภาพ กลหาเเสดงออกในสสลง

ทอลควร นขกเรอยนไดหมอความสขมพขนธณรอวมกขบผรหอลลน เรอยนรรห

บทเพลงในรรปแบบทอลหลากหลาย

มอรรปแบบการเรอยนการสอนจะเปปนแบบ Child Center เพลลอใหหเหมาะสมกขบรรปแบบการเรอยนรรหของเดดกนขกเรอยนสามารถขอสอบเทอยบวขดระดขบความ

สามารถทางไวโอลสนกขบ Trinity Guildhall โดยจะพสจารณาใหหวอาจะตหองสอบเกรดใด และใหหคจาแนะนจาสถานทอลสอบ

 ECA047 :  Violin 

ความเปปนมาของไวโอลสน และอสปกรณณตอางๆใหหเขหาใจเพลลอเกสดความรหรสยกเเรงกระตหรนในการเรอยน

วสธอการจขบไวโอลสน และคขนชขก ตลอดถยงวสธอดรเเลรขกษาเครลลอง เทคนสคการออานโนนตแบบงอาย วสเคราะหณเพลง

ฝฝกนขบจขงหวะ   การสอ/ดอด  การเปลอลยนสายเปลอาใหหพรหอมเพอยงกขน ใหหเสอยงทอลมอความไพเราะ และเรสลม ฝฝกเพลงงอายๆ

ทวนเพลงใหหเกสดความชจานาญ 

สามารถเลอนไดหตรงเสอยงอยอางพรหอมเพอยงกขน รรหสยกเกสดความสนสกสนาน

สามารถรรหจขกตจาแหนองของสายเปลอา และสามารถเลอนเทคนสคงอายๆไดห 

   * เนงนอหาทรรสอน / ฝฝก : 

ชงรอกรจกรรม นทกเรรยนระดทบชทนน จดานวน นร. ตมอ กลถมม วทน : เวลา รวมเวลา (ชทรวโมง) ครผผผตสอน คมาลงทะเบรยน (บาท)รหทส

ECA047-1 Violin ประถมศยกษาปปทอล 1 - ประถมศยกษาปปทอล 6 10 คน พฤหขสบดอ : ครรครสษฐณญาดา นสโรธร (ครรครสษฐณ) 4,000.00 15:30 - 16:15 7 ชขลวโมง

หนหาทอล  31 / 31


