
 

 

 

 

 

 

ที่ อ.ส.อ. 595 / 2554    วันที่ 12 กนัยายน พ.ศ.2554 
เรื่อง แจงขาวสารจากโรงเรียน 

เรียน ทานผูปกครองทราบ 
 สวสัดคีะ ทานผูปกครองทกุทาน  ชวงนี้ก็ใกลจะสอบปลายภาคกัน

แลว   คุณครูทกุคนหวงัวาเด็กๆคงจะเตรียมพรอมกบัการสอบทัง้รางกายและ

จิตใจนะคะ ยังไงคุณครูก็ขออวยพรลวงหนาก็แลวกัน สําหรับขาวสารฉบับนี้
เปนกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในเดอืนกนัยายนและตุลาคม มีหัวขอดังนี้คะ 

(กรณุาส งใบตอบรบัคนืครปูระจ าํชั้นภายในวนัท ี่ 19 กนัยายน 2554) 
 

หวัขอ หนา 

1. แจงตารางสอบปลายภาค 2 

2. แจงวันปดเรียน,ประกาศผล,เปดเรียน,วนัหยดุเดอืนตลุาคม 2 

3. กิจกรรมเสริมวิชาการ (ตลุาคม)  2 

4. หลกัสตูร Oc tober English English2011 3 

5. หลกัสตูร October Intensive English Program 2011 5 

6. หลกัสตูรคอมพิวเตอร October Camp 2011 7 

7. หลกัสตูร LITTLE LAB  Science  October Camp 2554 9 

8. หลกัสตูรวายน้าํ (ตลุาคม) 10 

9.บริการอาหารเชา – เย็น (ตลุาคม) 11 

ใบตอบรับ 13 

 

1. เรื่องการสอบปลายภาคเรยีนท ี่ 1 ป การศึกษา 2554 
โรงเรียนกาํหนดวนัสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ใน 

วันพฤหัสที่ 22 และวันศุกรที่ 23 กนัยายน 2554 ซึ่งเปนการทดสอบความรู
ของนกัเรียนตั้งแตเรียนมา ทางโรงเรียนขอแจงตารางสอบใหทราบ  เพื่อ

ทานผูปกครองไดเตรียมพรอมบตุรหลานของทานในการสอบครั้งนี้ 

วนัประเมิน เวลา รวม ทกัษะ  

พฤหัสที่ 22 ก.ย.54 
 

09.00 – 10.00  น. 
10.30 – 11.30  น. 

1 ชม. 
1 ชม. 

ความพรอม/เชาวน 
ภาษาไทย 

ศุกรที่ 23 ก.ย. 54 09.00 – 10.00  น. 
10.30 – 11.30  น. 

1 ชม. 
1 ชม. 

ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร 

หมายเหต ุชั้นเตรียมอนุบาล ไมมีการทดสอบ ทกุระดบัชั้นเลิกเรียนตามปกติ 
 
 

2. เรื่องวนัป ดภาคเรยีน, ประกาศผลการสอบ ,วนัเป ดภาคเรยีน ,
วนัหยดุเดอืนตลุาคม 

วันป ดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 วันจันทรที่ 26 กนัยายน 2554 

วันประกาศผลการเรียน 
วันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

วันเป ดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2554 

วนัหยุดเดอืนตลุาคม  วันจันทรที่ 31 ตลุาคม 2554 

หมายเหต  ุ วนัจ นัทรท ี่ 24 ตลุาคมเป ดเรยีนตามปกต ิ 
3. ก ิจกรรมเสริมว ิชาการ 

  ระหวางการปดภาคเรียน โรงเรียนไดมีการสอนเสริมทักษะทาง
วิชาการใหแกนกัเรียนระดบัชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนบุาล 3, เด็กประถมที่ปด

ภาคเรียน ซึ่งมีรายละเอยีดดงันี้  

หลกัสตูรว ิชาการและอตัราคาเรยีน 

วนัท ี่เรยีน วนั/เวลา หลกัสตูร คาเรยีน 

จนัทร- 09.00- ☺สอนเสริมทกัษะดาน 2,500 บาท 

 www.sangaree.ac.th  e-mail : sangaree@sangaree.ac.th 
89  หม ู 9  ซอยประชาอทุศิ 29  ถนนประชาอทุศิ  แขวง-เขตราษฎร บรูณะ กรงุเทพฯ 10140 02-427-9875 



ศุกร 

“คอรส 
ปกต ิ” 

14.30 

วันที่เรียน 
3-28 ต.ค. 

วิชาการ ทั้ง 4 ทกัษะ คือ 

ภาษาไทย,ภาษาองักฤษ,
คณิตศาสตร,ความพรอม

(เชาวน) 

 รวมคานม อาหาร

กลางวนั อาหารวางบาย 
อปุกรณการเรียน  

จนัทร-
ศุกร 

“คอรส 

ชวงเย ็น” 

14.30-
16.00 

วันที่เรียน 

3-28 ต.ค. 

☺สอนเสริมใหแกเด็กที่มา
รับเย็นหรือเรียนไมทนั  

☺สอน เ สริม ใ ห เด็ ก ที่ ไ ป
สอบแขงขัน 

1 ,500 บาท 

☺เอกสาร    

☺อาหารเย็น 

หมายเหต  ุ

☺ผูปกครองไมควรใหเด ็กขาดโรงเรยีนเป นเวลานาน 
เน ื่องจากเด ็กจ ะ เสยีเวลาปรบัตวัในชวงเป ดเทอมใหม 

หลกัสตูรสาํหรบั เด ็กประถม 1-6   

☺ ทกัษะการเขียน -  อานในระดบัประถม – สอนการบานปดเทอม 

☺ แกปญหาเด็กที่เรียนออนบางวิชา 

☺ ทบทวนเนื้อหาเดิมและเนื้อหาในเทอมสอง 

 
 

4. หลกัส ูตร Easy Eng l ish ชวง ตลุาคม 

วตัถปุระสงค 1. เพื่อสรางทศันคติที่ดตีอการใชภาษาองักฤษ 

2. เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานการฟง พดู  ภาษาองักฤษ 
3. เพื่อปพูื้นฐานและหลกัการความรูเกี่ยวกบัคําศัพท

ภาษาองักฤษอยางงาย 
4. เพื่อเพิ่มทกัษะใหกบันกัเรียนในการสนทนากบัเจาของ

ภาษาไดอยางถกูตองและเหมาะสมกบัวยั 

ระดบัท ีเ่ป ดสอน เตรียมอนบุาล-อนบุาล 3 และระดบัประถม 

อาจารยผูสอน Rico Fajardo Manuba 

การวดัผล  ผูเรียนจะไดรับ ผลงานและใบประเมินผล 

อตัราคาเรยีน 1 ,000 บาท    

ระยะเวลาเรยีน 10 ครั้ง เวลา 12.00-14.00น. 

วนัท ี่เรยีน 24-28 ต.ค.54 
Le sson Ou tl i ne  

Octobe r E ng l i sh  for Fu n 201 1  

Objectives: 

 Th e lessons will be taugh t using fun-filled  activities such  as action songs, games and  

ch ants. Th e students are expected  to use th e grammar structure of th e day to:  

• say th eir greetings  

• describe th eir emotions  

• count and  write numbers 

• identify colors and  sh apes 

• name th e seven days of th e week 

• identify th e d ifferent parts of th e body 
Topics and  Activities: 

1. Greetings and  Feelings 
    a. Good morning / afternoon / evening 

       H ow are you? I’m fine. Th ank you. 

       H ow do you feel today? I’m h appy/sad/cold/hot/sleepy. 

   b. Leave taking, Goodbye, Good nigh t 

   c. Taking turns asking names 

       Wh at’s your name? I’m _____________. 
2. N umbers 

    a. Dot writing numbers 1-10 

    b. Counting orally numbers 1-10 

    c. Grammar structure: H ow many _______________? 

3. Colors and  Sh apes  

a. Go for a sigh t walk to tell colors and  sh apes of objects  
b. Wh at color is it?  

        It’s black/wh ite/red/orange/yellow/blue/green/purple 

c. Wh at sh ape is it?  

        It’s square/circle/triangle/star/rectangle 



4. Days of th e Week  
a. Wh at day is today? 

         It’s Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday. 

5. Parts of th e Body 

a. Th is is/are my _______. 

b. nose, ears, eyes, h ead, h ands, mouth  

 

5. หลกัสตูร  Intensive English Program ชวง ตลุาคม 

วตัถปุระสงค 1. เพื่อสรางทศันคติที่ดตีอการใชภาษาองักฤษ 
2. เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานการฟง พดู  อาน เขียน

ภาษาองักฤษ 
3. เพื่อปพูื้นฐานและหลกัการความรูเกี่ยวกบัคําศัพท

ภาษาองักฤษอยางงาย 

4. เพื่อเพิ่มทกัษะใหกบันกัเรียนในการสนทนากบัเจาของ
ภาษาไดอยางถกูตองและเหมาะสมกบัวยั 

ระดบัท ีเ่ป ดสอน เตรียมอนบุาล-อนบุาล 3 และระดบัประถม 

อาจารยผูสอน Neil C. Malagueno 

การวดัผล  ผูเรียนจะไดรับ ผลงานและใบประเมินผล 

อตัราคาเรยีน 2,000 บาท     

ระยะเวลาเรยีน เรยีนท กุวนั วันละ 1 ชั่วโมง 

วนัท ี่เรยีน 3-28 ต.ค.54 

Course outline   October Intensive Eng l ish Program Class 2011 

Objective: 

The lessons I prepared will enhance correct pronunciation of English words 
using phonics, using proper structure in building sentences. It will also include 
fun games and other activities for the children. 

® Seasons 

®Opposites 
®Months of the Year 
®Naming numbers 
Activities for each topic: 

1. Seasons 
The rainy season/cold season/hot season 
Cold season is November‐February 
Rainy season is July‐October 
Hot season is March‐June 
 
Which season do you like most? 
I Like _________________  most. 
Do you like it when it’s hot/cold/rain? 
I like it when it’s __________. 
Which clothing is suitable in each season? 
I need an  ________  when it’s raining. 
I need a ________  when it’s hot. 
I use a Jacket when it’s ____. 
Vocabulary: Cold, hot rainy, umbrella, hat, boots , raincoat. E.T.C 
 

2. Opposites 
Using opposites for comparison 
Example: He is taller than George. 
Marge is bigger than alan. 
 
Big/small 
Thick/thin 
Tall/short 
Tame/wild 
Long/short 
Dark/light 
Nice/mean 
Old/young 
Old/new 
Easy/hard 



 
3. Months of the year 
Special occasions in each month: 
December is Christmas time. 
January is New Year. 
November is loy kratong. E.T.C 

        I was born in the month of _____. 
      What month is it now? 
Fill in the missing letter of each month. 

4. Naming numbers 
Follow the dots in writing names of numbers. 
Counting from 1‐20 
How old are you? 
How many rooms are there in your house? 
How many are you in your family? 
Prepared by: Teacher Neil 

 
6. หลกัสตูรคอมพ ิวเตอร ชวง ตลุาคม 

วตัถปุระสงค อนบุาล 1     เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรให

คุนเคยและเปนการพฒันากลามเนื้อเล็ก 
อนบุาล 2   เพื่อเรียนรูการใชอปุกรณหลกัๆของ

คอมพิวเตอร การบริหารกลามเนื้อมือ และการฝกประสาท
สมัผัสทางตา การสงัเกต  การจาํ การแกปญหา การนบั

จาํนวน และตัวอกัษรพรอมคําศัพทงายๆ 

อนบุาล 3    เพื่อเรียนรูการใชอปุกรณและหนาที่การใชที่
ถกูตอง, การดแูลรักษาคอมพิวเตอร, การเปด-ปดเครื่อง

อยางถกูวิธ ีและการเรียนรูการเขา-ออกโปรแกรม 

ระดบัท ีเ่ป ดสอน ระดบัชั้นอนุบาล 1-3 และระดบัประถม 

อาจารยผูสอน จากสถาบนัการสอนคอมพิวเตอร Edu Kids Planet 

การวดัผล  ผูเรียนจะไดรับ ผลงานและใบประเมินผล 

อตัราคาเรยีน 1 ,000 บาท     

ระยะเวลาเรยีน 10 ครั้ง 

วนัท ี่เรยีน 10-14 ต.ค.54 เวลา 12.00-14.00 น. 

 

กาํหนดการเรยีนคอมพ ิวเตอร October Camp 2011 

ครั้ง เนื้อหาวิชาการ Computer 
Movie Station / 

สื่อการสอน 
ชื่อโปรแกรม 

CAI 

1 ชื่อคาํศพัท  C- computer – คอมพิวเตอร 
ความหมายของ คอมพิวเตอร 
(การจบัเมาส การลากเมาส และการคลิก
เมาส) 

ชื่อคาํศพัทและประโยชนของ 
ชื่อคาํศพัท M- mouse – หนู 

 ขอตกลงในการ

เรียนคอมพิวเตอร 
 เพลง มาเรยีน

คอมพิวเตอรกนัเถอะ 
 แบบฝกหดั ครั้งที่ 1 

My very first 
software 1 
(หองที่ 1 , 2 ,  
3 , 4 ) 

 

2 ชื่อคาํศพัท C-click-กดเมาสปุมซาย 1 ครั้ง 
ทกัษะ double click – การกดเมาสปุมซาย 2 
ครั้งติดติดกนั 

 เพลง มหศัจรรย

คอมพิวเตอร 
 แบบฝกหดั ครั้งที่ 2 

Putt  Putt  
Balloon 
 

3 ชื่อคาํศพัทและประโยชนของ 
ชื่อคาํศพัท M- mouse – หนู 

ชื่อคาํศพัท M-monitor – จอภาพดวงตา 
สัมพนัธกบัการใชงานของ จอภาพ 
ชื่อคาํศพัท Power (สวิตชเปด-ปดจอภาพ) 

 เพลง มาเรยีน

คอมพิวเตอรกนัเถอะ 
 แบบฝกหดั ครั้งที่ 3 

 

Ea – kids   

art  center 
ครั้งที่  1 

4 ชื่อคาํศพัท C-cpu – สมองของคอมพิวเตอร 
สมองของเด็ก สัมพนัธกบัการใชงานของ
สมองของคอมพิวเตอร 

ชื่อคาํศพัท P-power(สวิตชเปดคอมพิวเตอร) 

 สัญลักษณของปุม Power  

 เพลง มหศัจรรย

คอมพิวเตอร 
 แบบฝกหดั ครั้งที่ 4 

 

Ea – kids   
art  center 
ครั้งที่  2 

5 ชื่อคาํศพัท S-speaker – ลําโพง 
ห ูสัมพนัธกบัการใชงานของลําโพง 
ชื่อคาํศพัท P-power (สวิตชเปด-ปดลําโพง) 

 สัญลักษณของปุม Power  

 เพลง มหศัจรรย

คอมพิวเตอร 
 แบบฝกหดั ครั้งที่ 5 

Putt  Putt 
moon 
ครั้งที่  1 
 

6 ชื่อคาํศพัท K-keyboard - แปนพิมพ 
นิ้วมอืของเด็กๆ สัมพนัธกบัการใชงานของ

 แบบฝกหดั ครั้งที่ 6 

 

Putt  Putt 
moon 



แปนพิมพ ครั้งที่  2 

7 ชื่อคาํศพัท  P-printer – เครื่องพิมพ 
 

 แบบฝกหดั ครั้งที่ 7 Freddi fish 1 
ครั้งที่ 1 

8 ชื่อคาํศพัท  P-printer – เครื่องพิมพ 
 

 แบบฝกหดั ครั้งที่ 8 

 

Freddi fish 1 
ครั้งที่ 2 

9 ชื่อคาํศพัท/ความหมาย C-computer  

ทบทวนชื่อ/หนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร 
ทกัษะการใชเมาส 

 แบบฝกหดั ครั้งที่ 9 

 

Play Doh 

ครั้งที่  1 

10 สรปุ ชื่อคาํศพัทคอมพิวเตอร เปรยีบเทียบกบั
สวนตางๆของรางกายได 

 แบบฝกหดั ครั้งที่ 
10 

Play Doh 
ครั้งที่  2 

 

7. หลกัสตูรLittle Lab Toys Fun Workshop (ว ิทยาศาสตรสาํหรบั เด ็ก )  

วตัถปุระสงค ☺เพื่อใหเด็กรูจกัคิดดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

☺เพื่อฝกการเรียนรู สรางประสบการณ ทดลองดวย

ตนเอง 

☺เพื่อฝกการวิเคราะห สงัเกต ทดลอง สรางสรรค 

ระดบัท ีเ่ป ดสอน ระดบัชั้นอนุบาล 1-3 และระดบัประถม 

อาจารยผูสอน จากสถาบนัการสอนคอมพิวเตอร Edu Kids Planet 

การวดัผล  ผูเรียนจะไดรับ ผลงานและใบประเมินผล 

อตัราคาเรยีน 1 ,000 บาท     

ระยะเวลาเรยีน 4 ครั้ง 

วนัท ี่เรยีน 10-13 ต.ค.54 เวลา 11.00-12.00 น. 

 
กาํหนดการสอนว ิชาว ิทยาศาสตร  Summer อนบุาลแสงอารยี  

LITTLE LAB  Science  October Camp 2554 
การ

ทดลองท ี่ 
เน ื้อหาวชิาการ  

ก ิจ  
กรรม  

ทกัษะกระบวนการ
ทางว ิทย าศาสตร  

ทกัษะ ท ี่ผ ูเร ยี นได ร บั  

1  การถายเทความ
รอน 

F ireproof 
ba l lo o n  

ความรอนมกีาร
เคลื่อนที่จากน้ําใน

แกวซึ่งมอีณุหภมูิสูง

1.เด็กๆมคีวามรูเรื่องการ
เคลื่อนที่ของความรอน 

2.เด็กๆไดเรียนรูเรื่อง

ไปยังน้ําในอางซึ่งมี
อณุหภมูิต่ํา โดยเรา
จะเรยีกการเคลื่อนที่

ของความรอน วา 
การถายเทความรอน  

หลักการถายเทความรอน 
3.เด็กๆไดเรียนรูประโยชน
จากการถายเทความรอน

  

2 คาน   โมเมน  “ล ิงน อ ย
ห อยโหน” 

1.นักเรยีนไดเรียนรู
เรื่องโมเมน 
2.นักเรยีนไดเรียนรู
ความสมดุลของวตัถุ 
 

1.เรียนรูเรื่องความสมดุล 
2.ทกัษะการสังเกต 
3.ทกัษะการจดักระทาํและ
สื่อ 
4.ความหมายของขอมลู 

5.ทกัษะการทดลอง 
3  คณุสมบตัิของ

แมเหล็ก 

M a gne t  

c a r 

ประโยชนของ

สนามแม เหลก็ 
และสนามแมเหล็กขั้ว
ตางกนัจะดูดกนั สวน
ขั้วเหมอืนกันจะผลัก
กนั 

 

1.เรียนรูเรื่องขั้วของแมเหล็ก 

2.เรียนรูเรื่องประโยชนจาก
แมเหล็ก 
3.ทกัษะการฝกสมาธิจาก
การทดลอง 
4.ทกัษะการสังเกต 

5.ทกัษะการจดักระทาํและ
สื่อความหมายของขอมลู 
6.ทกัษะการทดลอง 

4 การเกิดเสียง
คลื่นเสียง 

“ขล ุย
ปร ิศนา” 

1.นักเรยีนไดรูจ กัการ
กาํเนิดเสียง 
2.นักเรยีนไดรูจ กักบั

ตัวกลางนําเสียง 
3. นักเรยีนไดเรียนรู
การสั่นสะเทอืน 

1.เรียนรูเรื่องคลื่นเสียง 
2.ความหมายของขอมลู 
3.ทกัษะการสังเกต 

4.ทกัษะการวดั 
5.ทกัษะการจดักระทาํและ
สื่อ 
6. ทกัษะการทดลอง  

8. หลกัสตูรว ายน ้าํ เดอืนตลุาคม 
หลกัสตูร  
ว ายน ้าํ  

หลักสูตร เรียนวายน้ํา  
แบงตามระดับทกัษะ ดังนี้ 
     ระ ดบัท ี ่1  คอืระดับพฒันาการของเด็กที่ไมมคีวามคุนเคยกบัน้ํามา

กอน หรอืเด็กที่มอีาการแลวไมกลาที่จ ะลงน้ําหรือเด็กที่พึ่งจะเริ่มตนใน
การเรยีนรูเกี่ยวกบัน้ําในระดับนี้จะตองไดรบัการดูแลอยางระมดัระวงั 
ซึ่งไมไดขึ้นอยูกบัอายเุด็ก หรือขนาดของสรรีะ จ ึงจาํเปนตองมกีิจกรรม
ตางๆที่เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของเด็ก 



เนื้อหากิจกรรมของทกัษะระดับที่ 1 

- การสรางความคุนเคยกบัน้ํา 

- การสรางความคุนเคยกบัอปุกรณชวยฝก 

- เกมสทางน้ํา 

- ทกัษะเตะขาอยางงาย 

- การเตะขาประกอบการใชอปุกรณชวยฝก 

     ระ ดบัท ี ่2 คอืระดับพฒันาการที่เด็กพอมคีวามคุนเคยกบัน้ํา และมี
สภาพที่พรอมในการเรยีนรู ชอบและรกัในการเลนน้ําสามารถทาํ
กิจกรรมตางๆไดอยางถูกตอง 

เนื้อหากิจกรรมของทกัษะระดับที่ 2 

- การเตะขาอยางถูกวิธี 

- การเตะขารวมกบัการใชอปุกรณชวยฝก 

- การฝกการหายใจอยางงาย 

- การโผ 

- การลอยตัวพื้นฐาน 
     ระ ดบัท ี ่3 คอืระดับพฒันาการทีม่คีวามพรอมที่จะเรยีนรูและมี

ความคุนเคยกบัน้ําเปนอยางดี อาจเปนเด็กที่ไดรบัการฝกมาบางแลว
หรอืเด็กที่สามารถทาํกิจกรรมตางๆไดอยางถูกตอง และพฒันาการไป
อยางรวดเร็ว 
เนื้อหากิจกรรมของทกัษะระดับที่ 3 

- การลอยตัว 

- การลอยตัวเตะขาไมใชอปุกรณ 

- การหายใจอยางถูกตอง 

- การดําน้ําตามระยะที่กาํหนด 

- การดําน้ําเตะขาตามระยะที่กาํหนด 

การฝกทาฟรสีไตสพื้นฐาน 

วนัท ี่เร ยีน ครผููสอนจะกําหนดวันและแจงผูปกครอง 

ระดบัท ี่เป ดสอน ระดบัชั้นอนุบาล 1-3  

อาจารยผ ูสอน คณุครพูิชิต ลาภา โทร. 084-356-5995 

ระยะเวลา เร ยีน 10 ครั้ง 
อตัราค า เร ยีน 1,500 บาท  

9. บริการอาหารเชา – เย ็นชวง ตลุาคม 

อาหารเชา เวลา 09.00 น. เหมาะสาํหรับผูปกครองที่ไมสะดวกใน

การเตรียมอาหารเชา– เย็น และเด็กที่
รับประทานอาหารยาก 

อาหารเย็น เวลา 16.00 น. 

คาใชจ าย ☺ ชวงละ  400 บาท  

ระยะเวลา 3-28 ตลุาคม 2554 

10. บริการดแูล เด ็กชวงวนัหยดุก อนเป ดเรยีนตลุาคม 

โรงเรียนมีบริการดแูลเด็กชวงวันหยุด 5 วันกอนเปดเรียนตลุาคม คือ
วันที่ 26–30 ตลุาคม 2554 สําหรับผูปกครองที่ไมมีเวลาดแูลเอง 

คาใชจ าย วันละ 150 บาท (รวมคาอาหาร นม อาหารวาง คาดแูล) ทาน

ใดประสงคจะฝากเด็กชวงนี้ กรุณาแจงความประสงคในใบตอบรับคะ   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
     ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

       (นางสาวอารียา  กชกรกมุท) 

         ผูอาํนวยการ 
 

 
ฝายธรุการ.  โทร.  (02)427-6925, (02)427-9875,  

   (02) 872-8438 กด 0   โทรสาร. (02)872-7830 
จ นัทร-ศกุร  07.00-17.00 น . 

วนัหยดุราชการ 09.00-16.00 น . 

 
 

 
 



ใบตอบรบั เขารวมก ิจกรรม 
กรณุาส งใบตอบรบัคนืครปูระจ าํชั้น ภายในวนัที่ 19 กนัยายน 2554 

ขาพเจา      
ผ.ป.ค. (ด.ช. / ด.ญ.)     หอง   

กรณุากาเครื่องหมาย ในชองประสงค หรอื ไมประสงค 

รายการ ราคา ประ  
สงค 

ไม
ประสงค

หมายเหต  ุ

หลกัสตูรวิชาการ “คอรสปกติ” 2,500   3-28ต.ค.54 

 หลกัสตูรวิชาการ  
“คอรสชวงเย็น” 

1,500   รวมอาหารเย็น 

หลกัสตูร Easy English  1,000    

หลกัสตูร Intensive English 

Program เรียนทุกวัน  

2,000   

หลกัสตูรคอมพิวเตอร 1,000   

Little Lab Toy Fun Workshop 
(วิทยาศาสตรสําหรับเด็ก) 

1,000 
  

หลกัสตูรวายน้าํ 1,500   

รับประทานอาหารเชา 400   

รับประทานอาหารเย็น 400   

ฝากเด็กวนัหยุด 26-30 ก.ย. 150/วัน    

รวมเง ิน     

 หมายเหต ุ วันจันทรที่ 24 ตลุาคม 2554 เปดเรียนตามปกติ 
  

พรอมชําระเงินจํานวน    มาพรอมกนันี้ 

 
    ลงชื่อ    ผูปกครอง 

    วันที่     

 
 

 
กิจกรรมวิชาการ 

  
กิจกรรมวายน้าํ 

 

  

กิจกรรมคอมพิวเตอร   

 

  

กิจกรรม Easy English   

 

  

กิจกรรมLittle Lab Junior 

 
กิจกรรม Intensive  

English Program 

  

 


