
 
ที่ อ.ส.อ.ที่  620  / 2554        วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 
เรื่อง แจงข าวสารจากโรงเรียน 
เรียน ทานผูปกครองทราบ 
 สวัสดีค ะ ทานผูปกครองทุกทาน  ชวงนี้ก็ใกลจะสอบปลายภาคกันแลว   ค ุณครูทุกคนขอ
อวยพรใหเด็กๆทําข อสอบไดนะค ะ  สําหรับการเปดภาคฤดูรอนปนี้ โรงเรียนขออนุญาตเปดลาชากวา
ปกตินะคะ เพื่อสะดวกในการกอสรางอาคารใหม ฝงอนุบาล และปนี้โรงเรียนจัดใหเด็กๆทุกคนเรียน
ภาษาอ ังกฤษกับครูตางชาติทุกวันค ะ เพื่อสงเสริม ป แห งกา รร ักกา รอ าน และ การรณรงค การพดู
ภ า ษา อ ังกฤษ En g l i sh  Speakin g  Yea r 20 1 2 ติดตามรายละเอ ียด ไดดังนี้  

 (กรณุาสงใบตอบรบัคนืครปูระจาํช ัน้ภายในวนัท ี ่27 กมุภาพนัธ 2555) 
หวัข อ หน า 

1. แจงตารางสอบปลายภาค 1 
2. แจงวันปดเร ียน,ประกาศผล,เปดเร ียน 1 
3. กิจกรรมเสริมวิชาการ (ภาคฤดูรอน)  1 
4. หลักสูตรเสริมทักษะวิชาการ ชวงเย็น (ภาคฤดูรอน) 2 
5. หลักสูตรคอมพิวเตอร (ภาคฤดูรอน) 2 
6. หลักสูตรวายน้ํา (ภาคฤดูรอน) 6 
7. บริการอาหารเชา – เย็น (ภาคฤดูรอน) 8 
8. แจงวันหยุด (ภาคฤดูรอน) 8 
9. บริการรบัฝากเด็กชวงวันหยุด    
10 . แจงสถานที่เร ียน summer 8 
11. การซอมการแสดงงานสูโลกกวาง ครัง้ที่ 16  
ใบตอบรบั 9 

1. เร ือ่งการสอบปลายภาคเรยีนที ่2  ป การศกึษา 2554 
โรงเร ียนกําหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่  

23 และวันศุกรที่  24  กุมภาพันธ 2553 ซึ่งเปนการทดสอบความรูของนักเร ียนตั้งแตเร ียน
มา ทางโรงเรียนขอแจงตารางสอบใหทราบ เพื่อทานผูปกครองไดเตรียมพรอมบุตรหลานของ
ทานในการสอบครั้งนี้ 

วนัประเมนิ เวลา รวม ทกัษะ 

พฤหัสที่ 23 ก.พ. 2555 
09.00 – 10 .00  น. 
10 .30 – 11.30  น. 

1 ชม. 
1 ชม. 

ความพรอม/เชาว 
ภาษาไทย 

ศุกรที่ 24 ก.พ. 2555 
09.00 – 10 .00  น. 
10 .30 – 11.30  น. 

1 ชม. 
1 ชม. 

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร 

หมายเหต ุ ทุกระดับชั้นเลิกเร ียนตามปกติ 
 

2. เร ือ่งวนัป ดภาคเรยีน, ประกาศผลการสอบ,วนัเป ดภาคเรยีน 
วันปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553 

วันประกาศผลการเร ียน วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553 
วันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วันจันทรที่ 17  พฤษภาคม 2553 

 
3. กิจกร รมเสรมิวชิาการสาํหรบัเตรยีมอนบุาล-อนบุาล3,เดก็ประถมและเดก็ใหม 

  ระหวางการปดภาคเรียน โรงเร ียนไดมีการสอนเสริมทา งวิช า กา ร ใหแกนักเร ียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3,เด็กประถมและนักเร ียนใหม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หลกัสตูร 
เสรมิวชิาการ  

สอนเสริมทักษะดานวิชาการใหกับนักเร ียน ทั้ง 4 ทักษะ คือ ภาษา
ไทย ,ภาษาองักฤษ,คณิตศาสตร,ความพรอม(เชาว) 

วนั/เวลาเรยีน วันที่ 17  เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00–14.30 น.  

อตัราค าเรยีน 
5,000 บาท 

คาใชจายรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ ครูตางชาติทุกวนั  
อนบุาล 2 และ 3 ไปทัศนศึกษา 1 ครัง้ 



และรวมคาอาหารวางเชา อาหารกลางวนั อาหารวางบาย อปุกรณการเร ียน  

ข อเสนอแนะ 
ผูปกครองไมควรให เดก็ขาดโรงเรยีนเป นเวลานาน 

 เน ือ่งจากเดก็จะเสยีเวลาปรบัตวัในช วงเป ดเทอมใหม 
 

4. หลกัสตูรเสรมิทกัษะวชิาการวนัจนัทร  ถงึ วนัศกุร  ช วงเยน็ 
 โรงเร ียนไดเปดสอนเพิ่มเติมดานวิชาการใหกับนักเร ียนในวนัธรรมดา ชวงเย็น
สําหรบันักเร ียนที่กลับเย็นและผูปกครองตองการใหเร ียนวิชาการเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสอบเขาประถมหรอืนักเร ียนที่เร ียนไมทัน ซึ่งจะตองฝกทักษะวิชาการเพื่อใหเกิด
ความชาํนาญและแมนยํา มีรายละเอียดดังนี ้

หลกัสตูร 
เสรมิวชิาการ  
ช วงเยน็ 

♥ สอนเสริมทักษะดานวิชาการใหกับนักเร ียน ทั้ง 4 ทักษะ คือ 
ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร,ความพรอม (เชาว) 

♥ แนวขอสอบโรงเร ียนตางๆ 
วนัทีเ่รยีน ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแต 17 เมษายนถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เวลา เวลา 14.30 - 16.00 น. 

อตัราค าเรยีน 
1,500 บาท 

คาใชจายรวม อาหารเย็น, อปุกรณการเร ียน  
(มบีรกิารรถรบั-ส ง) 

 
5. หลกัสตูรคอมพวิเตอร  ภาคฤดรู อน 

วนัทีเ่รยีน วันที่ 23-27 เมษายน 2555 
ระดบัทีเ่ป ด ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับประถม 
ผูสอน จากสถาบันการสอนคอมพิวเตอร Edu Kids Planet 

การวดัผล ผูเร ียนจะไดร ับ,ผลงาน,การประเมินผล 
ค าเรยีน 1,000 บาท  / 10 ครั้ง 

 
 

กาํหนดการเรยีนคอมพวิเตอร  Summer Camp 2012 
คร ัง้ท ี ่ เน ือ้หาวชิาการ Compu ter Movie Station 

/ ส ือ่การสอนอ ืน่ๆ 
จดุประสงค การเรยีนร ู CAI 

1 ชื่อคาํ ศัพท  C- computer – 
คอมพิวเตอร 
ความหมายของ คอมพิวเตอร 
(การจบัเมาส การลากเมาส 
และการคลิกเมาส) 
ชื่อคาํ ศัพทและประโยชนของ 
ชื่อคาํ ศัพท M- mou se – หน ู
 

 ข อตกลงในการ
เรียนคอมพิวเตอร 
 เพลง มาเรียน

คอมพิวเตอรกัน
เถอะ 
 แบบฝกห ัด 

ครั้งที่ 1 
 
 

1. บอกชื่อคาํศัพท C-
computer - คอมพิวเตอร ได 
2. แสดงความค ิดเห ็นเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร จากประสบการณ
ได 
3. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง (การจับ
เมาส การลากและ คลิกเมาส) 
4. สามารถทํางานอยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
5. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ 

My very 
first 

software 
1 

(หองที่ 1 , 
2 ,  3 , 

4 ) 
 
 

 

2 ชื่อคาํ ศัพท C-click-กดเมาส
ป ุมซาย 1 ครั้ง 
ทักษะ dou ble click – การ
กดเมาสป ุมซาย 2 ครั้งติด
ติดกัน 

 เพลง 
มหัศจรรย
คอมพิวเตอร 
 แบบฝกห ัด 

ครั้งที่ 2 
 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง  
2. บอกชื่อคาํศัพทและ
ความหมาย C-click ได 
3. สามารถทํางาน-อยูร วมกบั
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
4. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ ความค ิด
สร างสรรค จ ินตนาการ 

Putt  
Putt  
Balloon 

 

3 ชื่อคาํ ศัพทและประโยชนของ 
ชื่อคาํ ศัพท M- mou se – หน ู
ชื่อคาํ ศัพท M-monitor – 
จอภาพดวงตา สัมพันธกับการ
ใชงานของ จอภาพ 
ชื่อคาํ ศัพท Power (สวิตช
เปด-ปดจอภาพ) 
 

 เพลง มาเรียน
คอมพิวเตอรกัน
เถอะ 
 แบบฝกห ัด 

ครั้งที่ 3 
 

1. บอกความหมายของ 
คอมพิวเตอร  ได 
2. บอกความหมาย mou se 
แปลวา หนู 
3. ทักษะการใชเมาสเบื้องตน
ไดถูกตอง 
4. บอกชื่อคาํศัพท M-
monitor – จอภาพ ได 
5. บอกความสัมพันธดวงตา
กับมอนิเตอร ได  

Ea – kids  
art  

center 
ครั้งที่  1 



6. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
7. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 

4 ชื่อคาํ ศัพท C-cpu  – สมอง
ของคอมพิวเตอร 
สมองของเด็ก สัมพันธกับการ
ใชงานของสมองของ
คอมพิวเตอร 
ชื่อคาํ ศัพท P-power(สวิตช
เปดคอมพิวเตอร) 

 สัญลักษณของปุม 
Power  
 

 เพลง 
มหัศจรรย
คอมพิวเตอร 
 แบบฝกห ัด 

ครั้งที่ 4 
 

1. บอกชื่อคาํศัพท C-cpu – 
สมองของคอมพิวเตอร  ได 
2. ทักษะการใชเมาสเบื้องตน
ไดถูกตอง 
3. สามารถทํางาน-อยูร วมกบั
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
4. สามารถเปร ียบเทียบ
ความสัมพันธสมองของเด็กกับ
สมองของคอมพิวเตอร ได 
6. แสดงความค ิดเห ็นเกีย่วกับ
การทําความสะอาดร างกายของ
ตนเองได 

Ea – kids  
art  

center 
ครั้งที่  2 

5 ชื่อคาํ ศัพท S-speaker – 
ลําโพง 
หู สัมพันธกับการใชงานของ
ลําโพง 
ชื่อคาํ ศัพท P-power (สวิตช
เปด-ปดลาํโพง) 

 สัญลักษณของปุม 
Power  
 

 เพลง 
มหัศจรรย
คอมพิวเตอร 
 แบบฝกห ัด 

ครั้งที่ 5 
 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง 
2. บอกชื่อคาํศัพท S-
spea ker – ลําโพง ได 
3. สามารถเปด-ปดลําโพง 
ได 
4. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
5. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
6. แสดงความค ิดเห ็นเกีย่วกับ
การดูแลร ักษาห ู ได 
7. สามารถเปรยีบเทียบ
ความสัมพันธหกูับลําโพง ได 

 
Putt  
Putt 
moon 
ครั้งที่  1 

 

6 ชื่อคําศัพท K-keyboard 
- แปนพิมพ 

 แบบฝกหัด 
ครั้งที่ 6 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง 
2. บอก ชื่อค ําศัพท K-

Putt  
Putt 

นิ้วมือของเด็กๆ สัมพันธกับ
การใชงานของแปนพิมพ 
 

 
 
 

keyboa rd - แปนพิมพ ได 
3. บอกประโยชนของ 
ค ียบอร ดได 
4. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
5. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 

moon 
ครั้งที่  2 

7 ชื่อคําศัพท  P-printer – 
เครื่องพิมพ 
 

 แบบฝกหัด 
ครั้งที่ 7 
 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง 
2. บอกคาํศัพท  P-prin ter 
– เคร ื่องพิมพ ได 
3. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
4. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
5. แสดงความค ิดเห ็นเกี่ยวกบั 
ที่มาของกระดาษ ได 
6. แสดงความค ิดเห ็นเกีย่วกับ
สิ่งมีชีวิตในทะเลได 

Freddi 
fish 1 
ครั้งที่ 1 

 

8 ชื่อคําศัพท  P-printer – 
เครื่องพิมพ 
 

 แบบฝกหัด 
ครั้งที่ 8 
 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง 
2. บอกชื่อคาํศัพท P-prin ter 
– เคร ื่องพิมพ ได 
3. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
4. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
5. แสดงความค ิดเห ็นเกี่ยวกบั 
ที่มาของกระดาษ ได 

 
Freddi 
fish 1 
ครั้งที่ 2 

 

9 ชื่อคําศัพท/ความหมาย C-
computer  

 แบบฝกหัด 
ครั้งที่ 9 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง 
2. บอกชื่อคาํศัพท C-

Play 
Doh 



ทบทวนชือ่/หนาที่ของ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
ทักษะการใชเมาส 

 computer - คอมพิวเตอร ได 
3. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
4. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 
5. สามารถบอกชื่ออุปกรณ
ของคอมพิวเตอร ได 

ครั้งที่  1 

10 สรปุ ชื่อคําศพัท
คอมพิวเตอร เปรียบเทียบ
กับสวนตางๆของรางกายได 
 

 แบบฝกหัด 
ครั้งที่ 10 
 

1. มีทักษะการใชเมาส
เบื้องตนไดถูกตอง 
2. บอกชื่อคาํศัพท อุปกรณ
คอมพิวเตอร ด 
3. สามารถ เปด-ปดจอภาพ 
ได 
4. มีทักษะการสังเกต 
ความค ิดความจาํ การ
แกปญหา และสมาธิ 
5. สามารถทํางาน-อยูร วมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 

Play 
Doh 

ครั้งที่  2 

                     
6. หลกัสตูรว ายน ้าํ ภาคฤดรู อน 

วนัทีเ่รยีน จันทร พุธ ศุกร 
ระดบัทีเ่ป ดสอน ระดับชั้นอนุบาล 1-3  
อาจารย ผูสอน คุณครูพิชิต ลาภา   
ระยะเวลาเรยีน 10 ครั้ง 
อตัราค าเรยีน 1,500 บาท  

 
หลกัสตูร เรยีนว ายน ้าํ  (Summer) 

แบงตามระดับทักษะ ดังนี ้
     ระดบัที ่ 1  คอืระดับพฒันาการของเด็กที่ไม มีความคุนเคยกับน้ํามากอน หรือเด็กที่มี
อาการแลวไมกลาที่จะลงน้ําหรือเด็กที่พึ่งจะเร ิ่มตนในการเร ียนรูเกี่ยวกับน้ําในระดับนี้จะตอง

ไดร ับการดูแลอยางระมัดระวงั ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับอายุเด็ก หรือขนาดของสรีระ จึงจําเปนตองมี
กิจกรรมตางๆที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
เนื้อหากิจกรรมของทักษะระดับที่ 1 

- การสรางความคุนเคยกับน้าํ 
- การสรางความคุนเคยกับอุปกรณชวยฝก 
- เกมสทางน้ํา 
- ทักษะเตะขาอยางงาย 
- การเตะขาประกอบการใชอ ุปกรณชวยฝก 

     ระดบัที ่ 2 คอืระดับพฒันาการที่เด็กพอมีความคุนเคยกับน้าํ และมีสภาพที่พรอมในการ
เร ียนรู ชอบและรักในการเลนน้ําสามารถทํากิจกรรมตางๆไดอยางถูกตอง 
เนื้อหากิจกรรมของทักษะระดับที่ 2 

- การเตะขาอยางถูกวิธ ี
- การเตะขารวมกับการใชอ ุปกรณชวยฝก 
- การฝกการหายใจอยางงาย 
- การโผ 
- การลอยตัวพืน้ฐาน 

     ระดบัที ่ 3 คอืระดับพัฒนาการที่มีความพรอมที่จะเร ียนรูและมีความคุนเคยกับน้ําเปน
อยางดี อาจเปนเด็กที่ไดร ับการฝกมาบางแลวหรอืเด็กที่สามารถทํากิจกรรมตางๆไดอยาง
ถูกตอง และพฒันาการไปอยางรวดเร็ว 
เนื้อหากิจกรรมของทักษะระดับที่ 3 

- การลอยตัว 
- การลอยตัวเตะขาไมใชอ ุปกรณ 
- การหายใจอยางถูกตอง 
- การดําน้ําตามระยะที่กําหนด 
- การดําน้ําเตะขาตามระยะที่กําหนด 
- การฝกทาฟรีสไตสพื้นฐาน 



7. บรกิารอาหารเช า – เยน็ภาคฤดรู อน 
อาหารเช า เวลา 09.00 น. เหมาะสําหรับผูปกครองที่ไมสะดวกในการเตรียม

อาหารเชา– เย็น และเด็กที่ร ับประทานอาหารยาก อาหารเยน็ เวลา 15.30 น. 
ค าใช จ าย ♥ มื้อละ 400 บาท 
ระยะเวลา วันที่ 17 เมษายนถึง 14 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00 และ 15.30 น.  

8. วนัหยดุ ภาคฤดรู อน 
 เนื่องจากโรงเร ียนไดเปดภาคฤดูรอนชากวาปกอนๆ เพื่อสะดวกในการกอสรางอาคาร
ใหม ในวันฉัตรมงคล (7 พ.ค.) จึงขอเปดเร ียนตามปกติ 

9. รบัฝากเดก็ช วงวนัหยดุ กอนเป ด Summer ตัง้แตวนัที ่12 มนีาคม -12เมษายน 
เนื่องจากผูปกครองหลายทานไมมีเวลาดูแลบุตรหลานในชวงปดเทอม โรงเร ียนจึงมี

บริการรบัดูแลเด็กในชวงเวลาดังกลาว หากทานใดสนใจ กรณุาตดิตอห องธรุการค ะ ค าใช จ าย 
วนัละ 150 บาท 

10 . แจ งสถานทีเ่รยีน summer 
เนื่องจากฝงอนุบาลไดทําการกอสรางอาคารเร ียนใหม ใหทันใชงานในปการศึกษา 

2555 โรงเร ียนจึงจัดสถานที่อาคารเร ียนฝงสระน้ํา เพื่อรองรับนักเร ียนสําหรับเร ียนในภาคฤดู
รอนปนี้ จึงขออนุญาตทานผูปกครอง ใชอาคารเร ียนฝงสระน้ําในกา ร เปดเร ียน Summer 

โรงเรียนขอรับรองวานักเรียนจะไดรับความปลอดภ ัย จากการปรับปรงุอาคารในครัง้นี ้
11. การซ อมการแสดงงานส ูโลกกว าง คร ัง้ท ี ่16 
หลังจากการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 23-24 ก.พ.55 จะมีการซอมการแสดง "งานสู

โลกกวาง ครั้งที่ 16" ตั้งแตวันที่ 27 ก.พ.-6 มี.ค. โดยวันที่ 6 มี.ค. มีการซอมใหญใสชุด
การแสดง  

จึงเร ียนมาเพือ่ทราบ 
  ขอแสดงความนับถอื 

 
                 (นางสาวอารียา  กชกรกมุท) 
   ฝายธรุการ.  ติดตอไดทุกวันไม เวนวันหยุดราชการ           ผูอ ํานวยการ 

ใบตอบรบั 
 

กรณุาส งใบตอบรบัคนืครปูระจาํช ัน้ ภายในวนัจนัทร ท ี ่27 กุมภาพนัธ  2555 
 

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

กรณุากาเคร ือ่งหมาย ในช องประสงค  หรอื ไมประสงค  

รายการ 
ราคา/
เทอม 

ประ 
สงค  

ไม
ประสงค  

หมายเหต ุ

1 . กิจกรรมเสริมวชิาการ 5,000   17เม.ย .-14พ.ค. 
2. หลักสูตรเสริมทักษะวิชาการชวง

เย็น 
1,500   17เม.ย .-14พ.ค. 

3. หลักสูตรคอมพิวเตอร 1,000   23-27 เม.ย. 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร 1,000   23-27 เม.ย. 
5. หลักสูตรวายน้าํ 1,500   นัดวัน/เวลากับผูสอน 
6. รับประทานอาหารเชา 350   17เม.ย .-14พ.ค. 
7. รับประทานอาหารเย็น 350   17เม.ย .-14พ.ค. 
8. บริการฝากเด็กชวงวันหยุด 150/วัน   ตามจํานวนวัน 

รวมเงนิ     
 

พรอมชาํระเงินจํานวน    มาพรอมกันนี ้
    ลงชือ่    ผูปกครอง 
    วันที่     
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