
รายการกิจกรรม SUMMER 2564 

ระดับประถมศึกษาป.ที ่1- 5  



CODE 

01 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 800 บาท 

A-MATH 

ครูที่ปรึกษา :  มิสศศิธร แข็งขัน 
A-MATH 

เป#นเกมต(อเลขคำนวณ ทักษะของการเล(นน้ันคือการต(อตัวเลขตามหลักการ
คำนวณคณิตศาสตร> ไม(ว(าจะเป#นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช(องตารางใหE
เกิดผลดีท่ีสุด เม่ือจบการแข(งขันผูEท่ีไดEคะแนนมากท่ีสุดเป#นผูEชนะ คุณสมบัติ 
นักเรียนมีความรักในการคิดคำนวณ 



CODE 

02 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 800 บาท 

หมากรุกไทย หมากรุกไทย 

ครูที่ปรึกษา :  ม.วชิรวิทย์ 

สอนการเดินหมากรุกไทยและสากล ใหEนักเรียนจับคู(เล(นกัน  
ครูผูEสอนช้ีแนะการเดินหมากและเล(นกับครูผูEสอนรายบุคคคล 



CODE 

03 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 800 บาท 

ไข;จ<า 

ครูที่ปรึกษา :  ม.ฤทธิศักดิ ์ ไข)จ+า 

ฝNกทักษะการทำอาหารท้ังคาวและหวานท่ีอยู(ใกลEตัวฝNกทักษะท้ังภาค  
ทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหEเกิดความชำนาญย่ิงข้ึน 



CODE 

04 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 800 บาท 

ท"องโลกตำนาน ผสานเกมมหาสนุก 

ครูที่ปรึกษา :  มิสของขวัญ 
ท.องโลกตำนาน 

ผสานเกมมหาสนุก 

1. นักเรียนเรียนรูEเก่ียวกับตำนานท้ังของไทยและต(างประเทศ โดยการเรียนรูE
ผ(านทางคลิป วีดีโอต(างๆ มีขEอคิด คติธรรมสอนใจสามารถนำไปใชEใน
ชีวิตประจำวันไดE 
2. สอดแทรกเกมมหาสนุกใหEนักเรียนไดEฝNกทักษะการคิด การเคล่ือนไหว
ร(างกายทุกส(วน เนEนใหEนักเรียนมีความสุข และสนุกสนานในการเรียน 



CODE 

05 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 800 บาท 

ปริศนาอักษรไขว<ภาษาไทย 

ครูที่ปรึกษา :  มิสกชกร ปริศนาอักษรไขวIภาษาไทย 

ปริศนาอักษรไขว.ภาษาไทยหรือเกมกระดานคำคมภาษาไทยจะช<วยฝ>ก

ทักษะการคิดวิเคราะห? กลวิธีในการเล<นและช<วยให.ทราบถึงคำศัพท?

ต<างๆของภาษาไทยที่เราอาจจะไม<เคยทราบมาก<อน ช<วยให.เกิดความ

สนุก เพลิดเพลินและรวมถึงยังสามารถนำความสามารถตรงนี้ไปแข<งขัน

ได.อีกด.วย 



CODE 

71 
รับ ป.1 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 800 บาท 

SCIENCE IN YOUR DAILY LIFE 

ครูที่ปรึกษา :  มิสป8ตุพร 
Science in your daily life 

นักเรียนจะไดEเรียนรูEความเป#นวิทยาศาสตร>จากส่ิงท่ีอยู(รอบตัวเรา ผ(าน
กิจกรรมต(างๆ ไดEฝNกฝนทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การวิเคราะห> และ
การแกEป]ญหา เพ่ือส(งเสริมใหEนักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร>มาก
ย่ิงข้ึน 



CODE 

06 
รบั ป.1 - ป.3 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 1,500 บาท 

MATH CAFE 

ครูที่ปรึกษา :  มิสวิภาวรรณ 
Math Cafe 

การเสริมสรEางทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร>ใหEแก(ผูEเรียน    
โดยผ(านกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช(น เรขาคณิตหรรษา , แซนวิช(Prism),  
ไข(มEวน (Cylinder), Money Money, Tangram , Math competition  
by Kahoot 



CODE 

07 
รับ ป.3 - ป.4 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 1,500 บาท 

FINGER PAPER MAGIC 

ครูที่ปรึกษา :  มิสสุพรรณิการF 
Finger Paper Magic 

เป#นการฝNกใหEเด็กไดEลงมือปฎิบัติดEวยตนเอง โดยใชEน้ิวมือท้ัง 5 ของนักเรียน
ประดิษฐ>ส่ิงต(างๆอย(างเต็มท่ี เนEนการนำกระดาษมาใชEเป#นโจทย>หลักของการ
คิด ในรูปแบบเปเปอร>มาเช(เเละ DIY ช(วยพัฒนาสมองซีกขวาไดEเป#นอย(างดี 
และมุ(งใหEนักเรียนไดEสนุกกับการทำงานร(วมกับผูEอ่ืนไดEอย(างมีความสุข 



CODE 

08 
รับ ป.1 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

ภาษาพาเพลิน 

ครูที่ปรึกษา :  มิสภณิตา 
ภาษาพาเพลิน 

นักเรียนจะเพลิดเพลินกับการเรียนรูEภาษาผ(านกิจกรรมสุนทรียศาสตร>ท่ี
สนุกสนานสรEางสรรค>ผ(านบทเพลง..ผ(านการวาดภาพและการเรียนรูEคำศัพท>
ดEวยเกมท่ีทEาทายหลากหลายชนิดและฝNกการนำเสนองานกลุ(มดEวยกิจกรรม
ภาษาในหัวขEอท่ีนักเรียนสนใจ 



CODE 

09 
รับ ป.1 - ป.2 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

ชิงแชมปTการคิดและแก<ปXญหา 

ครูที่ปรึกษา :  มิสอนัญญา 
ชิงแชมป'การคิด 
และแก0ป1ญหา 

สอนกระบวนการคิดและแกEป]ญหาทางคณิตศาสตร>ท้ังวิชาคณิตศาสตร>พ้ืนฐาน
และคณิตศาสตร> (MLP)แบบทดสอบ แนวขEอสอบแข(งขัน 

นักเรียนจะไดEทักษะการคิดและแกEป]ญหาเพ่ือพัฒนาเสริมสรEางใหEผูEเรียน ฝNกคิด 
ฝNกทำ ฝNกแกEป]ญหา เขียน อ(าน อธิบาย จำแนก สรุปการเรียนรูEไดE 



CODE 

10 
รับ ป.1 - ป.2 

รับ 70 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

SCIENCE KIDS POWER 

ครูที่ปรึกษา :  มิสมิสรสสุคนธF  
Science Kids Power 

เนEนการทดลองวิทยาศาสตร> ท่ีใหEเด็กๆไดEคิดและลงมือทำกิจกรรมต(างๆดEวย
ตนเอง พรEอมกับเขEาใจส่ิงต(างๆท่ีเกิดข้ึนรอบๆตัวโดยใชEวิทยาศาสตร>พิสูจน>ไดE 



CODE 

11 
รับ ป.1 - ป.5 

รับ 40 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

ดนตรีไทย (ปHIพาทยJ) 

ครูที่ปรึกษา :  ม.ระเดLน  
ดนตรีไทย (ปGHพาทยJ) 

หลักสูตรดนตรีไทยข้ันพ้ืนฐาน ข้ันท่ี 1 การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภท
เคร่ืองตี ระนาดเอก และระนาดทุEม เพ่ือเสริมสรEางสมาธิ และศักยภาพ
ทางดEานดนตรีไทย 



CODE 

12 
รับ ป.2 - ป.5 

รับ 50 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

LIBRARY TO LEARN 

ครูที่ปรึกษา :  มิสฐิติพร   
Library to Learn 

กิจกรรมต<างๆ ที่ช<วยให.สมาธิและเกิดการเรียนรู. เช<น ทำหุ<นมือ   

ภาพปะติด ฝ>กทำขนม ร.อยเชือก เล<นเกมละลายพฤติกรรม เปSนต.น 



CODE 

13 
รับ ป.3 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

ENGLISH FUN FUN 

ครูที่ปรึกษา :  มิสลัดดารัตนF 

  

English Fun Fun 

ช(วยใหEนักเรียนไดEพัฒนาทักษะครบท้ัง 4 ดEาน ฟ]ง พูด อ(าน เขียน และ
สนุกสนานกับการเรียนและเล(นเก่ียวกับทักษะทางภาษาอังกฤษ 



CODE 

14 
รับ ป.3 - ป.4 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

MATHS GAMES 

ครูที่ปรึกษา :  มิสสุกัญญา  
Maths Games 

กิจกรรมและเกมท่ีเสริมสรEางทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร> เช(น เกม
ป]ญหานักสืบ Math puzzle เป#นตEน 



CODE 

15 
รับ ป.3 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

เคร่ืองสายสากล VIOLIN (ประถม) 

ครูที่ปรึกษา :  ม.ประพจนF   
เคร่ืองสายสากล  
Violin ประถม 

ชมรมเคร่ืองสายสากล เป#นชมรมท่ีเรียนรูEทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรี 
Violin,Viola,Cello,Doubble Bass 



CODE 

16 
รับ ป.3 - ป.5 

รับ 20 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

โขน 

ครูที่ปรึกษา :  ม.ณัฐพงษF   
โขน 

นักเรียนมีทักษะ กระบวนการพื้นฐาน การฝ>กหัดโขน และศิลปวัฒนธรรม

ท.องถิ่น เพื่อดำรงไว.ซึ่งศิลปะประจำชาติไทย 

 



 

CODE 

17 
รับ ป.3 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

ชมรมกูรูสังคม  

ครูที่ปรึกษา :  มิสนาถคณา   
ชมรมกูรูสังคม 

มีการเรียนรูEเศรษฐกิจพอเพียงโดยสอนทำ สบู(  น้ำยาลEางจาน น้ำนมขEาวโพด 
น้ำสมุนไพรในทEองถ่ินมีการเรียนรูEภูมิป]ญญาทEองถ่ิน อาหารไทย 



CODE 

18 
รับ ป.3 - ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

CROSSWORD 

ครูที่ปรึกษา :  มิสกมลลักษณF 

  

Crossword 

เป#นกิจกรรมท่ีช(วยใหEนักเรียนมีพัฒนาการในดEานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะดEาน
คำศัพท>ภาษาอังกฤษ ในป]จจุบันกิจกรรม Crossword ถือเป#นส(วนหน่ึงของ
การแข(งขันในระดับประเทศ 



CODE 

19 
รับ ป.4 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

สืบสานวิถีไทย 

ครูที่ปรึกษา :  มิสนัชฎาพร   
สืบสานวิถีไทย 

นักเรียนจะไดEรับการเรียนรูEวิถีการดำเนินชีวิตในเร่ืองของ อาหารไทย ขนมไทย 
จากวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดEในทEองถ่ิน เช(น การทำขนมกลEวย/ขนมจาก/ 
ขนมมัน/ขEาวตEมมัด/แกงบวดฟ]กทอง/แกงเขียวหวาน/ห(อหมก/สEมตำ  
และการฝâมืออย(างง(ายเช(น ห(อเหรียญโปรยทาน/พับใบเตยเป#นดอกกุหลาบ/ 
ตัดกระดาษว(าวเป#นพวงมโหตร เป#นตEน 



CODE 

20 
รับ ป.4 - ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

นักพูด YOUTUBER 

ครูที่ปรึกษา :  มิสปTญญดา  
นักพูด YouTuber 

ฝ>กทักษะการพูด การหา content การถ<ายทำแบบ youtober  

ฝ>กผ<านการรีวิวอาหาร สถานที่ต<างๆ 



CODE 

21 
รับ ป.4 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

ENGLISH CONVERSATION 

ครูที่ปรึกษา :  มิสวนารัตนF  
English Conversation 



CODE 

23 
รับ ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 2,100 บาท 

คิดวิทยJ 

ครูที่ปรึกษา :  มิสอังศนา  
คิดวิทยJ 

เป#นการส(งเสริมใหEนักเรียนมีความรูEความเขEาใจดEานวิทยาศาสตร>โดยบูรณาการ
เขEากับเทคโนโลยีและการคำนวณ  ใหEนักเรียนสรEางสรรค>ผลงานเป#นรูปธรรม 
และสามารถถ(ายทอดผลงานสู(สาธารณชน นักเรียนมีส(วนร(วมในการเผยแพร( 
และประชาสัมพันธ>ผลงานของนักเรียนดEานวิทยาศาสตร> มีกิจกรรมต(างๆ ใหE 
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูEทางวิทยาศาสตร> 



CODE 

24 
รับ ป.1 

รับ 45 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

EARLY ROBOTICS WITH WEDO 2.0 

ครูที่ปรึกษา :  ม.อริญชยF   
Early robotics  
with WEDO 2.0  



CODE 

25 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

เปHยโน/คียJบอรJด 

ครูที่ปรึกษา : มิสสุภาวดี+(ครูพิเศษ)

    

เปGยโน/คียJบอรJด 

สอนฝNกปฏิบัติ คีย>บอร>ด/เปâยโน และทฤษฎีดนตรีสากล 



CODE 

26 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

เทเบิลเทนนิส  

ครูที่ปรึกษา :  มิสนงเยาวF  

  

เทเบิลเทนนิส  

การตีลูก Forehand Backhand การเสิร>ฟ การเคล่ือนไหวเบ้ืองตEนในการเล(น
กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข(งขันประเภทบุคคล 



CODE 

27 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

บาสเกตบอล  

ครูที่ปรึกษา :  มิสมาล ี 
บาสเกตบอล   

การเล้ียงบอล การรับ-ส(งบอล การยิงประตู ซ่ึงมีแบบฝNกท่ีหลากหลาย 
สนุกสนาน เนEนใหEนักเรียนเคล่ือนไหวอย(างคล(องแคล(ว แม(นยำในการยิงประตู 
โดยจะมีการแบ(งทีมการเล(นแบบ 1-1 , 2-2 , 3-3 , 5-5 ทEายช่ัวโมงการเรียน 



CODE 

28 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

SPORT STACK 

ครูที่ปรึกษา :  ม.ดนุพล  
Sport Stack 

STACK คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม
ชนิดหน่ึง เก่ียวขEองกับการเรียงแกEวหรือ

ถEวยพลาสติกท่ีออกแบบมาพิเศษตาม
รูปแบบ ลำดับเฉพาะ โดยใชEเวลาใหEนEอย
ท่ีสุด หน(วยงานท่ีกำหนดกฎกติกาคือ 
สมาคม กีฬาสแต็กโลก (World Sport 
Stackin Association: WSSA) 
 
เป#นกีฬาท่ีฝNกสมาธิโดยใชEสมองท้ังสองขEาง 
และประสาทสัมผัสระหว(างมือ ตา 
เป#นกีฬาท่ีใชEสมาธิและความเร็ว 



CODE 

29 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 60 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

มาสเตอรJเชฟจูเนียรJ ACSP 

ครูที่ปรึกษา :  มิสอมรพรรณ 

  

มาสเตอร7เชฟจูเนียร7 ACSP  

“หลักสูตรหนูนEอยเขEาครัว” (Young Chef Cooking Programme) เป#น

หลักสูตรสำหรับการประกอบอาหารนานาชาติ , อาหารไทย , ขนมเบเกอร่ี , 
ขนมไทย    นักเรียนท่ีมีความชอบและรักในการประกอบอาหาร 



CODE 

30 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

จัดสวนแกpว 

ครูที่ปรึกษา :  มิสกนกวรรณ 

  

จัดสวนแก0ว  

ชมรมจัดสวนแกEว. ช(วยเสริมสรEาง สมาธิ ความคิดสรEางสรรค> และสรEางรายไดE
ใหEกับนักเรียนอีกท้ังยังช(วยใหEนักเรียนอนุรักษ>ธรรมชาติมากย่ิงข้ึน 



CODE 

31 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

CREATIVE ART BY M.SARAWUT 

ครูที่ปรึกษา :  ม.ศราวุธ   
Creative Art  

By M.Sarawut 

ปลุกจินตนาการ ความคิดสรEางสรรค> ผ(านเป#นผลงานศิลปะ ดEวยการสรEางงาน
ท่ีหลากหลายท้ังบนกระดาษ และสมาร>ทโฟน 



CODE 

32 
รับ ป.1 – ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

หมากลpอม 

ครูที่ปรึกษา : คุณสุวิจักษณ7 (สถาบันภายนอก)

   

หมากล0อม   

1.เพื่อพัฒนาสมาธิและการวางแผนอย<างมีระบบให.กับผู.เรียน 

2.เพื่อฝ>กฝนและเพิ่มทักษะให.กับผู.เรียนมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น 



CODE 

33 
รับ ป.2 

รับ 45 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

ACSP GAME BUILDING  

ครูที่ปรึกษา :  มิสจรรยา   
ACSP Game building

   

พัฒนากระบวนความคิด ความสรEางสรรค> เขEาใจหลักการการเขียนโปรแกรม 
ผ(านคอมพิวเตอร> ดEวยโปรแกรม MSW Logo  และสามารถสรEางเกมส>
เบ้ืองตEนไดEดEวยโปรแกรม Kodu Game Lab 



CODE 

34 
รับ ป.2 - ป.5 

รับ 90 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

วrายน้ำ   

ครูที่ปรึกษา :  ม.กิตติศักดิ ์  

  

วwายน้ำ   

1. นักเรียนสามารถว0ายน้ำได5 
2. นักเรียนสามารถต0อยอดว0ายให5ครบทั้ง 4 ท0าได5 
3. นักเรียนสามารถต0อยอดเปBนนักกีฬาว0ายน้ำของโรงเรียน 
ประโยชน( 
1. สามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได5 
2. นำไปใช5ในชีวิตประจำวันได5 เช0น ออกกำลังกาย 



CODE 

35 
รับ ป.1- ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

THAI DANCE  

ครูที่ปรึกษา :  มิสนุชนารถ + (ครูพิเศษ)

   

Thai Dance   

เพื่อส<งเสริมศักยภาพ ของนักเรียนด.านสุนทรียภาพด.านนาฏศิลปf  

ฝ>กการรำและการเต.นและฝ>กการกล.าแสดงออก 



CODE 

36 
รับ ป.3 

รับ 45 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

PRESENTATION BY IPAD  

ครูที่ปรึกษา :  มิสณภัชชา  
Presentation 

by iPad 

การสรEางงานนำเสนอผ(าน iPad โดยใชE Application ท่ีหลากหลาย อาทิเช(น 
Keynote iMovie  รวมไปถึงการวาดภาพดEวย Apple Pencil For iPad  
พรEอมกับกิจกรรม Osmo Interactive education 



CODE 

37 
รับ ป.3 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

FANCY FOOD PARTY   

ครูที่ปรึกษา :  มิสนวลพรรณ 

  

Fancy Food Party 
   

เรียนรูEการทำของว(างหลากหลายรูปแบบ ท้ังสูตรรEอน สูตรเย็น รวมท้ัง 
การตกแต(งอาหาร สำหรับงานเล้ียง/ครอบครัว เนEน สีสัน ไอเดีย  
และความแปลกใหม( 



CODE 

38 
รับ ป.3 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

CERAMIC HANDMADE  

ครูที่ปรึกษา :  มิสสุนทร ี  
Ceramic handmade

   

ศิลปะการป]óนดินดEวยทักษะมือ สรEางสรรค>ภาชนะเคร่ืองใชEผ(านจินตนาการและ

ความเป#นเอกลักษณ>เฉพาะตัว ในรูปแบบงานเซรามิค 



CODE 

39 
รับ ป.4 

รับ 45 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

MICROSOFT OFFICE & INTERNET & TYPING 

ครูที่ปรึกษา :  มิสดาริน   
Microsoft Office & 
Internet & Typing 

  

เป#นการเรียนการสอน Microsoft Office เรียนรูEการใชEคำส่ังต(างๆเพ่ือสรEางงาน
และตกแต(งเอกสารใหEสวยงามและการใชEงาน Internet เบ้ืองตEนในการคEนหา
ขEอมูลสามารถนำไปประยุกต>ใชEในชีวิตประจำวัน รวมถึงการฝNกพิมพ> Typing ใหE

เกิดทักษะการวางมือและการฝNกพิมพ>ท่ีถูกตEองและแม(นยำคล(องแคล(วในการพิมพ>
เอกสารและสรEางงาน 
 



CODE 

40 
รับ ป.4 

รับ 45 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

วงโยธวาทิต  

ครูที่ปรึกษา :  ม.วิลาศ   วงโยธวาทิต   

ทฤษฏีดนตรีสากล และการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล ประเภทเคร่ืองเปòาลมไมE 
Woodwind Instruments ,เคร่ืองเปòาลมทองเหลืองBrass Instruments, 
เคร่ืองตีหรือกระทบ Percussion Instruments 



CODE 

41 
รับ ป.4 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

สตริงคอมโบ   

ครูที่ปรึกษา :  ม.สุพัฒน7 + (ครูพิเศษ)  
สตริงคอมโบ 

   

เรียนเคร่ืองดนตรีสากลในวงสตริงคอมโบ เช(น กีตEาร> กีตEาร>เบส เปâยโน  
กลองชุด รEองนำ 



CODE 

42 
รับ ป.4 - ป.5 

รับ 30 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

CONTEMPORARY (รำไทยผสมผสาน) 

ครูที่ปรึกษา :  มิสเบญจวรรณ+(ครูพิเศษ)

   

Contemporary 
(รำไทยผสมผสาน) 

มุ<งเน.นให.นักเรียนได.มี กระบวนการ-ด.านทักษะการแสดง และการฝ>ก 

การรำ แบบผสมผสานในรูปแบบ ไทยสากล กล.าแสดงออกหลากหลาย

รูปแบบและยังคงรักษาความเปSนวัฒนธรรมไทย 



CODE 

43 
รับ ป.5 

รับ 45 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

SCRATCH PROGRAMMING  

ครูที่ปรึกษา :  ม.อธิพันธF   
Scratch 

Programming 

Scratch เปSนการฝ>กทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต.น เพื่อเรียนรู.การ

ทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร? โดยการเรียนเริ่มตั้งแต<รู.จัก Scratch,

ระบบการทำงาน,Inter face, Commands,ไปจนถึงการสร.างผลงาน

โปรแกรมด.วยตนเอง 



CODE 

73 
รับ ป.1 - ป.5 

รับ 100 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,100 บาท 

ฟุตบอล  

ครูที่ปรึกษา :  ม.มานพ  
ฟุตบอล   

ฟุตบอลเป#นกีฬาประเภททีมท่ีตEองเล(นกันหลายคน อาศัยการประสานงานกัน
เป#นทีม พละกำลังความสามารถของผูEเล(น หล(อหลอมใหEเป#นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ก(อใหEเกิดประโยชน>หลายดEาน 



CODE 

44 
รับ ป.1 - ป.5 

รับ 90 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,500 บาท 

พลาสติกโมเดล 

ครูที่ปรึกษา :  ม.เธียรเฉลิม   
พลาสติกโมเดล   

1. นักเรียนจะไดEร(วมกิจกรรมประกอบพลาสติกโมเดลซ่ึงทำจากพลาสติก  
2. สอนการตัดช้ินส(วนพลาสติกออกมาจากแผง แลEวประกอบตามคู(มือ

ตามท่ีกำหนด  ใชEสีตกแต(งผลงานของตัวเองใหEสวยงาม 
3. นักเรียนจะไดEฝNกสมาธิ และเสริมสรEางความคิดสรEางสรรค> 
4. นักเรียนจะไดEพลาสติกโมเดลเพ่ือใชEในการทำกิจกรรม  



CODE 

45 
รับ ป.2 - ป.5 

รับ 150 คน 

 ค.าธรรมเนียม 3,500 บาท 

ACSP MINI 4WD 

ครูที่ปรึกษา :  ม.เฉลิมพล (วิ)  
ACSP MINI 4WD  

รถแข(งทามิย(า เป#นรถแข(งขับเคล่ือน 4 ลEอ ขนาดเล็ก  ฝNกประกอบรถดEวยตนเอง  
ฝNกสมาธิ และความคิดสรEางสรรค> จินตนาการ และพ้ืนฐานทางดEานการสรEาง 
รถยนต> รวมถึงการปรับแต(ง ดัดแปลงโครงสรEางระดับสูงข้ึน ปรับแต(งส(วนต(างๆ 

ของรถ  เพ่ือใหEรถสามารถผ(านอุปสรรคบนรางท่ีกำหนดใหE ทางชมรมมีรถ 
ประเภทต(าง ๆ ใหEฝNกฝนดEวยตนเอง และสนุกกับการแข(งรถบนรางท่ีทEาทาย 
ความสามารถในการปรับแต(งรถ 



CODE 

46 
รับ ป.1 - ป.5 

รับ 15  คน 

 ค.าธรรมเนียม 8,500 บาท 

BORN TO BE THE STAR  
BY ACSP X ACTLAB55 

ครูที่ปรึกษา :  คุณวรชัย (สถาบันภายนอก) 

                                 มิสสิริขวัญ   

Born to be the Star  

by ACSP X ActLab55  

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดและการส่ือสาร 


