
CARD FIGHTER 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสสุกัญญา 

รายการกิจกรรม SUMMER 2561 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 



รหสั 

132 

CARD FIGHTER 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสสุกัญญา 

รับ ป.2 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 700 บาท 

การเล่นการ์ดเกม คือเกมท่ีใช้ 
การ์ดแทนตัวละครต่างๆ ผู้เล่นจะต่อ 
สู้กันด้วยการ์ด โดยการ์ดแต่ละใบม ี
ความสามารถท่ีแตกต่างกัน ผู้เล่น ต้อง 
คิดวิเคราะห์ วางแผนจาก Text และ 
คำนวณ skill บนการ์ดแต่ละใบอย่าง 
รอบคอบ เพื่อชนะคู่ต่อสู้ภายใต้กติกา 
การเล่นเกม เช่น Future Card 
Buddy Fight , Cardfight Vanguard 
เป็นต้น 

 

ลำดับท่ี 1 
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A-MATH  
ครูท่ีปรึกษา :  ม.คงฤทธิ์ 

รับ ป.2 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 700 บาท 

ลำดับท่ี 2 

เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อเลขคำนวณทักษะของการเล่นน้ัน 
คือการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ 
คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีท่ีสุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนน 
มากที่สุดเป็นผู้ชนะ นอกจากน้ีการเล่นเอแม็ท (A-MATH)   ยังเสริมสร้าง 
ความคิด ไหวพริบ มุ่งพิชิตความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 
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อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ครูท่ีปรึกษา : มิสสุชาดาและมิสเปรมฤดี 

รับ ป.2 – 3 
รับ 60 คน 
ราคา 700 บาท 

ชมรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดคำนวณและนักเรียนท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือการคิดคำนวณเพื่อให้เป็นเด็กอัจฉริยะเพื่อแข่งขันกับตัวเองและสามารถ 
ลงสนามแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติ อีกท้ังมีเกม 24 ท้าทายความสามารถ 
ความรวดเร็วด้วยมหัศจรรย์ลูกเต๋าและเกมอ่ืนๆ อีกมากมาย เปิดรับสมัครท้ังน.ร.EP และ MLP 
ระดับชั้นป.2-3  

ลำดับท่ี 3 
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SUDOKU 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสขนิษฐา 

รับ ป.4 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 700 บาท 

ฝึกรูปแบบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล ฝึกทักษะการสังเกต 
และพัฒนาคิด วิเคราะห์หรือจดจำได้ดีย่ิงข้ึน และยังฝึกความอดทนเพราะความยาก 
ง่ายในแต่ละระดับไม่เท่ากันถ้าเล่นตารางธรรมง่าย-ปานกลาง จะไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเล่น 
ตารางยากต้องใช้ความอดทน (อย่างสูง) ท่ีจะเติมเลขให้เติมตารางได้และจะส่งผลต่อ 
สมาธิเพราะนักเรียนบางคนสามารถทำงานหรือเล่นได้ภายในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้ค
น บางคนต้องอยู่ที่ เงียบๆ จึงจะทำงานได้ ถ้าลองเล่น Sudoku ใน สถานที่ๆ มีคน 
มากมาย โดยไม่สนใจคนรอบข้าง เหล่านั้น จะช่วยฝึกสมาธิได้ดีย่ิงข้ึน 

ลำดับท่ี 4 
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หมากรุกไทย 
ครูที่ปรึกษา :  ม.มนัส, ม.วชิรวิทย์  

รับ ป.1 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 700 บาท 

1. สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้าน 
เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห ์แยกแยะ  

2. พื้นฐานการเล่นหมากรุก ปูทักษะพื้นฐานการเดินหมากรุกไทย  
 

ลำดับท่ี 5 
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กระบ่ีกระบอง 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ณัฐพงษ์ 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 700 บาท 

เป็นกีฬา, การแสดงสาธิต และการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทยเรา 
ท่ีใช้ต่อสู้ป้องกันตัว ป้องกันประเทศในสมัยก่อนโดยทำเลียนแบบอาวุธจริง  
เป็นไม้ โลหะ หนังสัตว์ เช่น  ดาบ หอก ง้าว  ด้ัง  เขน  โล ่ ไม้ศอกสั้น เป็นต้น 

ลำดับท่ี 6 
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โดราเอมอน สอนสนุก 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสปัญญดา 

รับ ป.1 – 5 
รับ 40 คน 
ราคา 700 บาท 

เป็นชมรมท่ีจะเสริมสร้างความรู้ ทักษะจินตนาการและการแก้ปัญหา 
ผ่านตัวการ์ตูนโดราเอมอน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนแท้ท่ีสามารถช่วยเหลือ 
เราได้ทุกเร่ือง ชมรมน้ีจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น เรียนรู้ข้อคิดผ่านการ 
ชมการ์ตูน การฝึกพับกระดาษ วาดภาพระบายส ีต่อนาโนบล็อคฝึกสมาธิ 
สรุปหลักคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยทุกกิจกรรมจะเรียนรู้ผ่าน 
โดราเอมอน 

ลำดับท่ี 7 
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BOARD GAME PARTY  
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุวัชชัย 

รับ ป.4 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 2!000 บาท 

แข่งขันบอร์ดเกมประเภทต่างๆ   
เพื่อฝึกทักษะไหวพริบ  การสังเกต  การจดจำ ฝึกปฏิสัมพันธ์กลุ่ม  
ลดการติดเกมมือถือ  ผู้ชนะเลิศในแต่ละเกมจะมีรางวัลให้ 

ลำดับท่ี 8 
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CROSSWORD PUZZLE 
WORD UP COMPETITION 

ครูท่ีปรึกษา :  มิสกมลลักษณ์ 

รับ ป.2 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 2,000 บาท 

กิจกรรมท่ีจัด:   
1. Crossword Game เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. Word Up เกมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
3. Crossword Puzzle ปริศนาอักษรไขว้ ภาษาอังกฤษ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการเวียนฐานฝึกปฎบิัต ิ  
เน้นกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในปีการศึกษา  2561    
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชมรม  และมีความสามารถในด้านใดด้านหน่ึง 
จะถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Crossword Word Up 
และ Crossword Puzzle เม่ือเปิดปีการศึกษา 2561 

ลำดับท่ี 8 
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LIBRALY PLAY & LEARN  
ครูท่ีปรึกษา :  มิสฐิติพร 

รับ ป.1 – 5 
รับ 50 คน 
ราคา 2,000 บาท สนุกกับการตอ่จิ๊กซอร์ 3 มิติ 

เพลิดเพลินกับนทิานจากการพับกระดาษ สนุกกับเกม 

ลำดับท่ี 9 
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ชิงแชมป์นักคิดและแก้ปัญหา 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสอนัญญา 

รับ ป.1 
รับ 60 คน 
ราคา 500 บาท เกมเสริมทักษะการคิดเชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

(โจทย์ปัญหา) เสริมสร้างไหวพริบปฏิภาณเก่ียวกับคณิตศาสตร์ 

ลำดับท่ี 10 
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กินเรียนเล่นอย่างไท ไทย 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสถนอมรัตน์ 

รับ ป.1 – 2 
รับ 30 คน 
ราคา 2,000 บาท 

เรียนรู้ขนมไทยๆ ชื่อและ ข้ันตอนการทำส่วนผสมต่างๆ ของขนมไทย 

และชิมรสชาติของขนม (ทุกวัน) เล่นของเล่นอย่างไทย เช่น หมากเก็บ บันไดงู 

ยิงเป้า โยนห่วง ปั้นดินน้ำมัน หมากฮอส เตะฟุตบอล เล่นว่ิงว่าว 

สอนทำน้ำต่างๆ เช่น ทำนมเย็น น้ำมะนาว ตีแมงลักใส่น้ำแดงและชิมรสชาติ 

 

ลำดับท่ี 11 
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ฉลาดคิดวิทยาศาสตร์ 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสรสสุคนธ์ 

รับ ป.1 – 2 
รับ 60 คน 
ราคา 2,000 บาท กิจกรรมรถลูกโป่งจากแรงดันลม เจ้าเวหา สัมผัสทั้ง 5 ด่ิงผสุธา กังหัน 

By Boy (กังหันล้อลม) การเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร 

ลำดับท่ี 12 
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สืบสาน วิถีไทย  
ครูท่ีปรึกษา :  มิสนัชฎาพร 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 2,000 บาท 

นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตในเร่ืองของ อาหารไทย ขนมไทย 
จากวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ิน เช่น การทำขนมกล้วย/ขนมจาก/ 
ขนมมัน/ข้าวต้มมัด/แกงบวดฟักทอง/แกงเขียวหวาน/ห่อหมก/ส้มตำ  
และการฝีมืออย่างง่ายเช่น ห่อเหรียญโปรยทาน/พับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ/ 
ตัดกระดาษว่าวเป็นพวงมโหตร เป็นต้น 

ลำดับท่ี 13 
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STEM GENIUS 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสอังศนา 

รับ ป.3 – 5 
รับ 90 คน 
ราคา 2,000 บาท 

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการ

เข้ากับเทคโนโลยีและการคำนวณ  ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปธรรม 

และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สาธารณชน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมต่างๆ ให ้

นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ลำดับท่ี 14 
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กูรูสังคม  
ครูท่ีปรึกษา :  มิสนาถคณา 

รับ ป.3 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 2,000 บาท 

เป็นการเรียนรู้วิชาสังคมเพื่อนำ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
เป็นการเรียนรู้และบูรณาการวิชาสังคมโดย 
นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการนำ 
สมุนไพรมาใช้ในการผลิตเป็นสินค้าที่สามารถ 
นำไปใช้และนำไปขายได้เพ่ือหารายได้โดยมี 
การจัดสอนผลิตข้ันตอนทำสบู่ ยาสระผม 
โลช่ันกันยุง เป็นต้น เพ่ือเป็นเถ้าแก่น้อยใน 
อนาคต 

 

ลำดับท่ี 15 
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SOCIOLOGISTS 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสสุประภา 

รับ ป.3 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 2,000 บาท 

เก่ียวกับ Map of Thailand  
    - 6 regions, 77 provinces, spelling name of each province 
(จ๊ิกซอว์) 
Map of the world 
   - continent, country, important places, symbols, landscape 
features 
 

ลำดับท่ี 16 
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THE WORD FIGHTING GAME 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ณัฐวัฒน์ 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 2,000 บาท 

ลักษณะชมรม :  เป็นเกมการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีตัวอักษรกำหนดให้จำนวน 16 ตัว 
โดยความสนุกสนานของชมรมน้ี เมื่อต่อคำศัพท์ได้ ตัวละครเอกคือเจ้าหนอนจะปล่อยพลังเพื่อ 
โจมตี ศัตรูฝ่ายตรงข้าม โดยพลังการทำลายจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับคำศัพท์ท่ีคิดได้ แล้วจะผ่าน 
ด่านในแต่ละด่าน 
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าเรียนชมรมน้ีคือ 
1. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. รู้จักการทำงานเป็นทีม 
3. ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคำศัพท์ใหม่ๆ ท่ีผสมข้ึนมาได้ 
4. เกิดความภาคภูมิใจในคำศัพท์ท่ีคิดข้ึนมา 
5. เกิดความคิดสร้างสรรค์จากคำศัพท์ท่ีคิดข้ึนมา 
6. เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ 
นักเรียนจะได้รับ 
1. Flash drive 1 อัน 
2. Dictionary 1 เล่ม 
 

ลำดับท่ี 17 
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ปี่พาทย์ 
ครูที่ปรึกษา :  ม.ระเด่น, ม.ธีร์ธวัช, มิสอภิวัฒน์ 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 2,000 บาท 

รายละเอียดชมรม 

 วงป่ีพาทย์ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง กลอง 

 

ลำดับท่ี 18 
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SCIENCE STOP MOTION VIDEO 
ครูที่ปรึกษา :  มิสสุภาณี, มิสสุนิสา 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

รายละเอียดของชมรม 
- เป็นชมรมที่ส่งเสริมนักเรียน เพ่ือสร้าง VDO 
ภาพเคลื่อนไหว เก่ียวกับวิชา วิทยาศาสตร์ 
(MLP) โดยใช้ application ในโทรศัพท ์(ท้ัง 
android, iOS ทุกรุ่น) อาทิเช่น pic pac , 
iMovie... 
โดยนักเรียนจะเพลิดเพลินกับการสร้างงาน 
ใน 5 ข้ันตอน คือ   

1. สร้างโมเดล โดยการปั้นหรือการวาดภาพ 
ระบายสี 
2. ออกแบบ Design แสดงลำดับการเคลื่อนไหว 
ของภาพ  
3. ถ่ายภาพตามลำดับที่จะแสดงต้ังแต่ต้นจนจบ  
4. อัดเสียงใส่บท (เป็นภาษาอังกฤษ)  
5. โชว์และแชร์ผลงาน ทาง YouTube , Line , 
Instagram. 
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480 

THE VARIETY ART 
ครูท่ีปรึกษา :  ครูศิลปะ 

รับ ป.1 – 5 
รับ 120 คน 
ราคา 3,000 บาท เสริมสร้างจิตนาการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในด้าน 

สุนทรียภาพให้เกิดประโยชน์สงูสุด ในด้านสมาธิและการเรียนรู้ 
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481 

เซรามิค 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุรศักดิ์ 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท เรียนรู้งานประติมากรรม  วัสดุงานปั้น เคร่ืองมือ กรรมวิธีสร้างงานเซรามิค 
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482 

บัลเลต์ แจสแดนซ์ รำไทย 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสนุชนารถ 

รับ ป.1 – 5 
รับ 20 คน 
ราคา 3,000 บาท ชมรมนาฏศิลป์ จะมีบัลเลต์ แจสแดนช์ รำไทย จะสอนเก่ียวกับระบำเบ็ดเตล็ด  

เซิ้งต่างๆ ฝึกพื้นฐานความม่ันใจในตัวเอง ในการกล้าแสดงออกแล้วสามารถนำ 
มาแสดงในงานต่างๆ ได ้
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483 

DIY FOOD 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสนวลพรรณ 

รับ ป.2 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 3,000 บาท การจัดทำชุดอาหารว่าง (Set Box) จากการทำขนมอบ/ขนมไทย 

และเคร่ืองดื่ม เน้นการจัด/ตกแต่งอาหาร เมนูอาหารว่างประจำวัน 
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484 

COOKING FUN 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสอมรพรรณ ,  มิสอำภร 

รับ ป.3 – 5 
รับ 50 คน 
ราคา 3,000 บาท 

สำหรับเด็กๆ ในช่วงปิดเทอม ท่ีมุ่งหวังให้เยาวชน ได้ค้นหาความ  
ชอบ พร้อมท้ังเสริมสร้างทักษะการทำอาหารด้วยบรรยากาศการ 
เรียนการสอนท่ีสนุกสนานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสร้างแรง 
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนและ 
การพัฒนาเป็นวิชาชีพในอนาคต 
    การจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร (Cooking 
experience)  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้รับประสบ- 
การณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมผ่านข้ันตอนและกระบวนการประกอบ 
อาหารประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเพ่ือให้เด็ก 
ได้เรียนรู้ เกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ต่างๆ อย่างสมดุล จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาท 
สัมผัสท้ังห้าในการเรียนรู้ จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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485 

STRING FOR KIDS 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุพัฒน์ (ทัพ) 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเลือกกิจกรรมต้องสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีข้ันพื้นฐาน 

ของวงสตริงได้ เช่น กีต้า เบส กลองชุด และ คีย์บอร์ด 
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486 

ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส 

ครูท่ีปรึกษา :  ม.ประพจน์ 

รับ ป.1 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจในการเล่นดนตรีเคร่ืองสายสากล โดยท่ีนักเรียนไม่จำ 
เป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพียงแต่นักเรียนจะต้องมีเคร่ืองดนตรีประจำตัว 
หรือตามขนาดของตัวเองเท่าน้ัน โดยแบ่งเป็นขนาด 1/4(เล็กท่ีสุด), 3/4(เล็ก), 
2/4(ปานกลาง), และ 4/4(ปกต)ิ 
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487 

โยธวาทิต 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุภชัย 

รับ ป.4 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

นักเรียนสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีตามตนเองเลือก หรือถนัด  
เช่น flute clarinet saxophone trumpet และร่วมบรรเลงกับผู้อ่ืนได้  
และฝึกความอดทน  ความรับผิดชอบ การเสียสละ มีระเบียบวินัย 
และได้แสดงออกอย่างถูกวิธี 
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488 

เปียโน/คีย์บอร์ด 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสสุภาวดี 

รับ ป.1 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเปียโนในหนังสือ หลักสูตรของ Bastien Piano Basics 

ตั้งแต่ Primer A -  Piano Basics Level 3 นักเรียนจะได้เรียนรู้ 

หลักของทฤษฎดีนตรีสากล การอ่านโน้ตสากล และนักเรียนสามารถปฏิบัติ 

เปียโนได้ถูกต้อง กล้าแสดงออก และสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้ 
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489 

เทเบิลเทนนิส 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสนงเยาว์ 

รับ ป.3 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 3,000 บาท 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเบื้องต้นเก่ียวกับการเล่นเทเบิลเทนนิส 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 
3 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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490 

ฟุตบอล (ACSP LEAGUE) 

ครูท่ีปรึกษา :  ครูพลศึกษา 

รับ ป.1 – 5 
รับ 120 คน 
ราคา 3,000 บาท 

จากสภาพปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง 
ที่ได้ฝึกให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการแข่งขันจริง ฝึกให้มีความเป็น 
ระเบียบวินัย มีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง โรงเรียนและ 
ประเทศชาติ แต่การเล่นกีฬาฟุตบอลให้ได้ดีนั้นต้องมีการฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานอย่าง 
ถูกวิธีและต่อเนื่องต้ังแต่เด็ก ๆ เพ่ือให้ได้นักกีฬาที่มีทักษะที่ดี เป็นการสร้างระบบ 
ทีมฟุตบอลให้ดีย่ิงข้ึนตามลำดับรุ่นของอายุ จึงได้จัดทำโครงการฝึกทักษะฟุตบอล 
เยาวชนอายุ 7 - 12 ปี เพ่ือนำเด็กรุ่นนี้เข้ามารับการฝึกทักษะและการทำทีมฟุตบอล 
ของโรงเรียนต่อไป 
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491 

บาสเกตบอล (SLAM DUNK) 

ครูท่ีปรึกษา :  ครูพลศึกษา 

รับ ป.2 – 5 
รับ 60 คน 
ราคา 3,000 บาท 

การเลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตู ซึ่งมีแบบฝึกท่ีหลากหลาย 
สนุกสนาน เน้นให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว แม่นยำในการยิงประตู 
โดยจะมีการแบ่งทีมการเล่นแบบ 1-1 , 2-2 , 3-3 , 5-5 ท้ายชั่วโมงการเรียน 
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492 

ว่ายน้ำ 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุพัฒน์(วิ) 

รับ ป.1 – 5 
รับ 100 คน 
ราคา 3,000 บาท 

1. นักเรียนสามารถว่ายน้ำได้ 
2. นักเรียนสามารถต่อยอดว่ายให้ครบท้ัง 4 ท่าได ้
3. นักเรียนสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน 
ประโยชน์ 
1. นักเรียนสามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ 
2. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ออกกำลังกาย 
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494 

พลาสติกโมเดล (MG GRADE) 

ครูท่ีปรึกษา :  ม.เธียรเฉลิม 

รับ ป.1 – 5 
รับ 90 คน 
ราคา 3,000 บาท นักเรียนมีความสนใจในการประกอบกิจกรรมในยามว่างเป็นจำนวนมาก 

โดยเฉพาะการต่อพลาสติกโมเดล ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมน้ี 
เน่ืองจาก อุปกรณ์ค่อนข้างมีราคาแพงและมีอันตราย  
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495 

ACSP MINI 4WD TAMIYA 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.เฉลิมพล (วิ) 

รับ ป.1 – 5 
รับ 200 คน 
ราคา 3,000 บาท 

รถแข่งทามิย่า เป็นรถแข่งขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเล็ก ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับรถยนต์ 
ใช้เล่นในรางของทามิย่า ชมรม ACSP Mini 4 WD มีกิจกรรมที่ฝึกทักษะในด้านต่างๆ 
โดยการฝึกประกอบรถด้วยตนเอง ฝึกสมาธิ และความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ 
และพ้ืนฐานทางด้านการสร้างรถยนต์ รวมถึงการปรับแต่ง เพ่ือให้รถสามารถผ่าน 
อุปสรรค บนรางที่กำหนดให้ และเกิดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและช่วยเหลือในการทำงาน 
ทางชมรมมีรถประเภทต่าง ๆ ให้ฝึกฝนด้วยตนเอง และสนุกกับการแข่งรถบนราง 
ที่ท้าทายความสามารถในการปรับแต่งรถ 
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496 

INTENSIVE TUX PAINT 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.อริญชย์ 

รับ ป.1 
รับ 40 คน 
ราคา 3,000 บาท 

        ชมรม Intensive TUX Paint เปิดประสบการณ์แห่งการผสานทักษะ 
การวาดภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ท่ีมีฟังก์ชั่นท่ีเอ้ืออำนวยต่อ 
การเสริมสร้างทักษะในการเป็นนักออกแบบผลงานทางศิลปะ ท่ีจะฝึกฝนให้เด็ก ๆ 
สามารถควบคุมการทำงานผ่านเมนูคำสัง่ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ตลอดจนเรียนรู้ 
การนำเสนอผลงานกับเพื่อน ๆ ร่วมชั้นเรียน  
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497 

KODU+MSWLOGO 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ชานนท์ 

รับ ป.2 
รับ 40 คน 
ราคา 3,000 บาท 

MSWLOGO Basic Programming อย่างง่ายสำหรับเด็ก 
MSKODU Game Lab โปรแกรมสร้างเกมสามมิติ 
 
เพื่อเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในระดับท่ีสูงข้ึน เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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498 

PRESENTATION BY POWERPOINT 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสณภัชชา 

รับ ป.3  
รับ 40 คน 
ราคา 3,000 บาท 

        
เป็นโปรเเกรมการนําเสนอได้ในหลายรูปเเบบ  ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอเเบบเป็น 
อักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมน้ันสามารถนําสื่อเหล่าน้ีมาผสมผสานได ้
อย่างลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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499 

INTERNET & ENGLISH & THAI TYPING 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสดาริน 

รับ ป.4 
รับ 40 คน 
ราคา 3,000 บาท 

เพื่อฝึกทักษะการวางมือท่ีถูกต้องตลอดจนทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยการเรียนรู้ 
ผ่านโปรแกรม Microsoft Word โดยมุ่งเน้นการฝึกสร้างเอกสารในรูปแบบ 
ท่ีถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างเอกสารท่ีใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

ลำดับท่ี 37 



 

 

 
 

รหสั 

500 

SCRATCH 2 PROGRAMMING 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.อธิพันธ์ 

รับ ป.5 
รับ 40 คน 
ราคา 3,000 บาท 

        ชมรม Scratch เป็นชมรมท่ีสามารถเสริมสร้างทักษะด้านการเขียน 
โปรแกรม จัดรูปแบบกระบวนการคิดให้เป็นข้ันพื้นฐานเพือ่ต่อยอดการสร้าง 
ผลงานโปรแกรม เช่น เกม , การ์ตูน , เร่ืองสั้น เป็นต้น โดยสามารถทำได ้
ด้วยตนเองจากท่ีไหนก็ได้ 
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501 

ACADEMIC & ENGLISH & CHINESE 
ครูท่ีปรึกษา :  คณะครู 

รับ ป.1 – 5 
รับ 90 คน 
ราคา 3,000 บาท เรียนเข้มข้น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน SME 
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503 

MULTISKILLING (พร้อมอุปกรณ์) 
ครูท่ีปรึกษา :  ครูต่างชาติ 

รับ ป.3 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ผ่านการลงมือปฏิบัต ิ เช่น การดูหนัง  ฟังเพลง  การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
ผ่านกิจกรรม  ทำการทดลองและประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์และเล่นเกม 
ทางคณิตศาสตร์ 
 

ลำดับท่ี 40 



 

 

 

รหสั 

504 

IPAD (มีเคร่ือง IPAD บริการ) 
ครูท่ีปรึกษา :  ครูต่างชาติ 

รับ ป.1 – 2 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ 

ภาษาอังกฤษ โดยใชแ้อปพลิเคชั่น เกม และการใช้ไอแพดเป็นเคร่ืองมือในการ 

จัดการเรียนการสอน 

 

ลำดับท่ี 41 



 

 

 

รหสั 

537 

ป้ันดินเบา 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสรัชดาภรณ์ 

รับ ป.2 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท สอนทักษะการปั้นแบบหลากหลาย ตามจินตนาการของเด็ก ทำให้เด็กมีสมาธิ 

มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้กล้ามเน้ือมือแข็งแรง 

ลำดับท่ี 42 



 

 

 

รหสั 

236 

SPORTS STACK 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ดนุพล 

รับ ป.1 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,500 บาท 

ลำดับท่ี 43 

STACK 
คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหน่ึง 
เก่ียวข้องกับการเรียงแก้วหรือถ้วย 
พลาสติกท่ีออกแบบมาพิเศษตามรูปแบบ 
ลำดับเฉพาะ โดยใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด 
หน่วยงานท่ีกำหนด กฎกติกาคือสมาคม 
กีฬาสแต็กโลก (World Sport Stackin 
Association: WSSA) 
 
เป็นกีฬาท่ีฝึกสมาธิโดยใช้สมองท้ังสองข้าง 
และประสาทสัมผัสระหว่างมือ ตา 
เป็นกีฬาท่ีใช้สมาธิและความเร็ว 



 

 

 

รหสั 

234 

หมากล้อม 
ครูที่ปรึกษา :  สมาคมหมากล้อม 

 

รับ ป.1 – 5 
รับ 30 คน 
ราคา 3,000 บาท 

ลำดับท่ี 44 

1.เพื่อพัฒนาสมาธิและการวางแผนอย่างมีระบบให้กับผู้เรียน 

2.เพื่อฝึกฝนและเพ่ิมทักษะให้กับผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 



 

 

 

รหสั 

235 

เทควันโด  
ครูที่ปรึกษา :  อ.อาคม 

รับ ป.2 – 5 
รับ 70 คน 
ราคา 3,000 บาท 

ลำดับท่ี 45 

เทควันโด คือ ศิลปะการต่อสู้โดยการควบคุมการใช้มือและเท้าอย่างมีสติ 

ของชาวเกาหลี 

 



 

 

 


