
ภาคเร�ยนที่ 1

 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1-5

 กิจกรรมสอนเสร�ม วันจันทร�ถึงวันพฤหัสบดี หมวดว�ชาการ คาบที่ 8 (15.40 น. - 16.30 น.)

 กิจกรรมสอนเสร�ม วันจันทร�ถึงวันพฤหัสบดี หมวดว�ชาการ คาบที่ 8  (15.40 น. - 16.30 น.)

มัธยมศึกษาป�ที่ 2  
รายว�ชาที่เป�ดสอน : ภาษาไทย, คณิตศาสตร�, ว�ทยาศาสตร�, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ภาษาจ�น, Science, Math, English  

มัธยมศึกษาป�ที่ 3
รายว�ชาที่เป�ดสอน : ภาษาไทย, คณิตศาสตร�, ว�ทยาศาสตร�, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ภาษาจ�น, Science, Math, English  

ราคา 4,500 บาท / ภาคเร�ยน

 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 - มัธยมศึกษาป�ที่ 3 

 กิจกรรมสอนเสร�ม วันเสาร� หมวดว�ชาการ 4 คาบเช�า (08.20 น. - 12.00 น.)

ราคา 4,400 บาท / ภาคเร�ยน รับนักเร�ยนภายนอก

 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1-6 และมัธยมศึกษาป�ที่ 1-3 

ราคา 5,500 บาท / ภาคเร�ยน

 กิจกรรมสอนเสร�ม วันเสาร� หมวดว�ชาการ 4 คาบเช�า (08.20 น. - 12.00 น.)

 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1-6 และมัธยมศึกษาป�ที่ 1-3 

ราคา 7,200 บาท / ภาคเร�ยน

รับสมัคร กิจกรรมสอนเสร�ม

แผนการเร�ยน Modern Language Program

 ป�การศึกษา 2565

ป.1-3 เน�นการสอนการบ�านและสอนเสร�มเนื้อหา
ป.4-5 เน�นการสอนเสร�มและการบ�าน นักเร�ยนเล�อกเร�ยนคอมพ�วเตอร� ได�
เล�อกว�ชาคอมพ�วเตอร�  ป.4 -  Presentation Program by iPad 

  ป.5 -  VDO Editing with Open shot สอนตัดต�อ  Clip VDO และ เพ��มเติม MS.WORD, Typing

เร�ยนวันจันทร� - ศุกร�  คาบที่ 8 (15.40 - 16.30 น.) 
เล�อกเร�ยนเคร�่องดนตร� จาก 6 ชนิด คือ กีต�าร�, เบส, กลอง, คีย�บอร�ด, ไวโอล�น, ขับร�อง

เร�ยนวันเสาร� ช�วงเช�า สามารถเล�อกเร�ยนคาบใดคาบหนึ่งจาก 4 คาบ ราคา 5,600 บาท (14 ครั้ง)
คาบที่ 1 : 8.20 -9.20 น. / คาบที่ 2 : 9.20 - 10.20 น. / คาบที่ 3 : 10.30 - 11.30 น. / คาบที่ 4 : 11.30 - 12.30 น.

 คอรส�วันจันทร�   เร��มเร�ยน 30 พ.ค. - 19 ก.ย.65  (15 ครั้ง)   ราคา 5,250 บาท
 คอร�สวันอังคาร   เร��มเร�ยน 31พ.ค. - 20 ก.ย.65  (16 ครั้ง)  ราคา 5,600 บาท
 คอร�สวันพ�ธ   เร��มเร�ยน 1 มิ.ย. - 21 ก.ย.65  (15 ครั้ง)  ราคา 5,250 บาท 
 คอร�สวันพฤหัสบดี เร��มเร�ยน 2 มิ.ย. - 22 ก.ย.65 (14 ครั้ง)  ราคา 4,900 บาท
 คอร�สวันศุกร�   เร��มเร�ยน 10 มิ.ย. - 23 ก.ย.65  (12 ครั้ง) ราคา 4,200 บาท

 กิจกรรมสอนเสร�ม หมวดสุนทร�ยภาพ (ดนตร�)

แผนการเร�ยน ENGLISH PROGRAM

สนใจข�อมูลและสอบถามรายะละเอียดเพ��มเติม 
ติดต�อ ม.สุภชัย มะล� หัวหน�าศูนย�ดนตร� โทร.08-1383-3948

รับนักเร�ยนภายนอก

รับนักเร�ยนภายนอกรับนักเร�ยนภายนอก



ภาคเร�ยนที่ 1 ป�การศึกษา 2565

ทุกคอร�ส ราคาเดียว 3,000 บาท / ภาคเร�ยน

** ประสงค�ชำระรายเดือน ติดต�อฝ�ายการเง�น **

ZONE ว�ชาการ 

ZONE ว�ชาการ 

ZONE สุนทร�ยภาพ

ZONE สุนทร�ยภาพ

ZONE คอมพ�วเตอร�

ปฏิทินการเร�ยนวันเสาร�บ�าย

มิถุนายน 11  18 -  -       2  ครั้ง
กรกฎาคม 2  - - 23  2  ครั้ง
ส�งหาคม -  - 20 27  2  ครั้ง
กันยายน 3  10 17 24  4  ครั้ง

เล�อกจัดตารางเร�ยนได�ตามความสนใจ โดยแบ�งออกเป�น 3 ZONE

เร�ยนว�ชาการเข�มข�น (กลุ�มละ 8 คน)

กิจกรรมคอร�สพ�เศษ เร�ยนว�ชาการ 3 คาบ เร�ยนดนตร�สากล 1 คาบ (เล�อกเคร�่องดนตร�) 

ZONE คอมพ�วเตอร�

ศิลปะ (รับทั้งประถมและมัธยม)
4,000 บาท / ภาคเร�ยน  
 ศิลปะเทคนิคการสร�างสรรค�           ป.1-ม.3 รับ 30 คน สอนโดย มิสสุนทร�, มิสรัชดาภรณ��
 Creative Art By M.Sarawut       ป.1-ม.3 รับ 15 คน สอนโดย ม.ศราวุธ
 MasterChef ACSP                    ป.1-ม.3 รับ 30 คน สอนโดย มิสนวลพรรณ, มิสสวนิต
 ศิลปะงานช�าง                             ป.1-ม.3 รับ 15 คน  สอนโดย ม.สันติ
 รำไทยผสม Contemporary         ป.1-6 รับ 20 คน  สอนโดย มิสนุชนารถ+อาจารย��พ�เศษ

 P.2 : TuxPaint and Early Robotics  สอนโดย ม.อร�ญชย� 
 P.4 : การใช�โปรแกรม Presentation by iPad  สอนโดย มิสณภัชชา
 P.5 : VDO Editing with Open shot สอนโดย มิสดาร�น
 P.6 : Scratch Programming     สอนโดย ม.อธิิพันธ�
 M.1 : Design and Engineering with EV3 Robot สอนโดย มิสเบญจมาศ
 M.2 : Coding Arduino for basic engineer  สอนโดย ม.กมล
 M.3 : Start programming with python  สอนโดย ม.ดลพงษ�

กีฬา (รับทั้งประถมและมัธยม)
3,500 บาท / ภาคเร�ยน    
 ว�ชา ว�ายน้ำ  ป.1-6 รับ 60 คน     สอนโดย ม.สุพัฒน�
 ว�ชา Stack  ป.1-6 รับ 15 คน     สอนโดย ม.ดนุพล
4,000 บาท / ภาคเร�ยน
 ว�ชา ฟ�ตบอล  ป.1-6 รับ 90 คน     สอนโดย ม.มานพ 
 ว�ชา บาสเกตบอล ป.1-6 รับ 30 คน     สอนโดย มิสมาลี
 ว�ชา ป�งปอง  ป.4-6 รับ 15 คน     สอนโดย มิสนงเยาว�

ดนตร� (รับทั้งประถมและมัธยม)  
3,500 บาท / ภาคเร�ยน    
 ป��พาทย� (ระนาด)      ป.1- 6 รับ 15 คน            สอนโดย ม.ธีร�ธวัช
 เคร�่องสาย (ข�ม)        ป.1-ม.6 รับ 15 คน         สอนโดย มิสอภิวัฒน� 
  เป�ยโน / คีย�บอร�ด      ป.1-4 รับ 15 คน            สอนโดย ม.ว�ลาศ

**สนใจเคร�่องดนตร�อื่น ๆ  ติดต�อเพ��มเติมได�ที่ศูนย�ดนตร�**  

เดือน วันที่ รวม

รับสมัคร  กิจกรรมสอนเสร�ม วันเสาร�บ�าย  13.00-14.40 น.  

English (รับทั้งประถมและมัธยม)    
4,000 บาท / ภาคเร�ยน 
 English Conversation  สอนโดย ครูชาวต�างชาติ
ป.1-2 รับ 20 คน
ป.3-4 รับ 20 คน
ป.5-6 รับ 20 คน
ม.1-3 รับ 15 คน

Chinese  (รับทั้งประถมและมัธยม)   
3,000 บาท / ภาคเร�ยน
 Chinese Conversation for Beginners   ป.1-3 รับ 15 คน       สอนโดย ครูผู�สอนภาษาจ�น ชาวไทย
 Chinese Conversation for HSKK          ป.4-ม.3 รับ 15 คน    สอนโดย ครูผู�สอนภาษาจ�น ชาวไทย 

Science (รับทั้งประถมและมัธยม)
4,000 บาท / ภาคเร�ยน  
 Magic of Science  ป.1-3 รับ 15 คน      สอนโดย มิสรสสุคนธ� + ครูว�ทยาศาสตร�

รับ ป.1-ม.3 สอนโดย ทีมงาน ศูนย�ดนตร�และครูพ�เศษ  คอร�ส ราคา 10,000 บาท / ภาคเร�ยน (ติดต�อศูนย�ดนตร�ก�อนลงทะเบียนเร�ยน)  

**(20 คาบ) 10 ครั้ง**  

: เสาร�หรรษา (HAPPY SCHOOL CLASS) 

3,500 บาท / ภาคเร�ยน


