
ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ� 2558
สวัสดีค�ะ  Ektra Newsflash ฉบับโค�งสุดท�าย
ก�อนป�ดภาคเร�ยน 2/2557 มีข�าวสารมากมาย

มาฝากเช�นเคย ติดตามอ�านได�เลยค�ะ

วันหยุดตรุษจ�น
19 กุมภาพันธ 2558 ตรงกับวันตรุษจีน โรงเรียนหยุด 1 วัน เพื่อใหนักเรียน
เชื้อสายจีนไดเขารวมประเพณี สำหรับนักเรียนที่ไดรับอั่งเปาควรรูจักการ
เก็บออม ใชเงินอยางรูคุณคา และท่ีสำคัญ คือ ไมควรโออวดกัน สวนนักเรียน
ท่ีไมไดรับอ่ังเปา หรือไดรับนอย ก็ไมตองนอยใจโกรธเคืองผูใหญ เพราะความรัก
ที่ไดจากทานนั้นสำคัญกวา (ตามที่ไดแจงทางSMS เมื่อสัปดาหที่ผานมา)

การแจ�งผลสอบผ�าน - ไม�ผ�าน  /  การรับผลการเร�ยน  /  Summer Course

กำหนดการ          แผนก           วันที่                                รายละเอียด

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนมัธยมที่ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร / คณิตศาสตร / ภาษาอังกฤษ        
ไมถึงเกรด 2 จะตองเรียนเสริม ชวง Summer และเรียนเสริมพิเศษเย็นเปดเทอม

Foreign Final Exam KG.3

Thai Final Exam KG.1- KG.3

Foreign Final Exam Yr.1-Yr.6

Thai Final Exam Yr.1-Yr.6

Foreign Final Exam Yr.7-Yr.11

Thai Final Exam Yr.10- Yr.11

Thai Final Exam Yr.7- Yr.11

กิจกรรมโมทนาคุณ ปดปการศึกษา

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

สอบซอมตามวัน และเวลาที่ครูประจำชั้นแจง

- ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

- ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. และเรียนเสริมในรายวิชาท่ีสอบ

ไมผาน ตามตารางเรียนเสริมและสอบซอม ท่ีข้ึน Website ของโรงเรียน

- สอบซอม

- ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

- ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. และเรียนเสริมและสอบซอม

ในรายวิชาท่ีสอบไมผาน ตามตารางเรียนเสริมและสอบซอม

ท่ีข้ึน Website ของโรงเรียน

ทุกระดับชั้นรับผลการเรียนเวลา 08.30 - 12.00 น.

ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น เพื่อพบปะพูดคุย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(บางคอรสจัดกอนSummer)

26-27 ก.พ. 58

2-3 มี.ค. 58

26-27 ก.พ. 58

2-3 มี.ค. 58

25-26 ก.พ. 58

27 ก.พ. 58

2-3 มี.ค. 58

27 ก.พ. 58

6 มี.ค. 58

9 มี.ค. 58

9 มี.ค. 58

11-16 มี.ค. 58

รายวิชาครูตางชาติ

5 มี.ค. 58

6 มี.ค. 58

9-10 มี.ค. 58

รายวิชาครูไทย

10 มี.ค. 58

11-16 มี.ค. 58

25 มี.ค. 58

26 มี.ค. 58

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ทุกแผนก

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

สอบปลายภาคเรียน

2/2557

กิจกรรมปดปการศึกษา

แจงผลสอบไมผาน

และ

กำหนดสอบซอม

(นักเรียนที่มาลงทะเบียน

สอบซอม – เรียนเสริม

ใหแตงกายชุดนักเรียน

ทุกครั้ง)

รับผลการเรียน ปพ.6

(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

Summer Course



กำหนดการวันเป�ดภาคเร�ยนป�การศึกษา 2558

15.00 น. - 16.00 น.

15.00 น. - 16.00 น.

15.30 น. - 16.30 น.

15.30 น. - 16.30 น.

08.30 น. - 15.00 น. 

08.30 น. - 15.00 น. 

07.40 น. - 15.20 น.

07.30 น. - 15.20 น.

14 พ.ค. 2558

15 พ.ค. 2558

15 พ.ค. 2558

15 พ.ค. 2558

NC – KG.1

KG.2 –KG.3

Y.1 – Y.6

Y.7 – Y.12

อนุบาล (สาธุประดิษฐ 19)

ประถม (สาธุประดิษฐ 20)

มัธยม (สาธุประดิษฐ 26)

แผนก                ระดับชั้น    วันเปดภาคเรียน   เวลาเขาเรียน – เลิกเรียน     เวลาเรียนพิเศษเย็น

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อนร. และ Download ตารางสอน ไดที่ www.ektra.ac.th. ตั้งแตวันที่ 12 พ.ค. 58 เปนตนไป

ทางโรงเรียนจัดใหมีการสอนพิเศษเย็น  ตั้งแตวันเปดเทอมวันแรก
เฉพาะวิชาการไทย เพื่อลดปญหาจราจร และเตรียมพรอมสำหรับ
การเรียนปการศึกษาใหม  สวนในรายวิชาพิเศษอื่นๆและวิชาการ
ตางประเทศจะเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายนเปนตนไป โดยรายละเอียด
จะแจงใหทราบอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 

การรับหนังส�อเร�ยน
กำหนดรับหนังสือในวันเปดเทอม
วันแรกกับคุณครูประจำชั้น โดยนักเรียน
จะไดรับหนังสือตามตารางสอนในแตละวัน

ผูปกครองสามารถยื่นคำรองขอหนังสือรับรองทำ
วีซานักเรียนออนไลน (VISA Request Letter ผานทาง
เว็บไซตของโรงเรียนเพื่อเปนการอำนวยความสะดวก
ใหผูปกครอง เพียงแคกรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน
แลวปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอย
แลว ทางโรงเรียนจะดำเนินการใหแลวเสร็จ หลังยื่น
เรื่อง 2 วันทำการ แตสำหรับผูปกครองที่ยังคางชำระ
คาธรรมเนียมตางๆจะไดรับเอกสารหลังยื่นเรื่อง 7 วันทำการ 
โดยจะตองชำระคาธรรมเนียมทุกรายการ ใหเสร็จสิ้น
กอนรับเอกสาร

การยื่นขอว�ซ�าออนไลน�

การจำหน�ายชุดนักเร�ยน ชุดพละ และกระเป�านักเร�ยน
ในชวงการเรียนภาคฤดูรอน กำหนดจำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ 
และ กระเปานักเรียน ตั้งแตวันที่ 20 เม.ย. – 30 เม.ย. 2558 
ในวันจันทร – วันศุกร เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โดยหลังจาก
วันที่ 30 เม.ย. 2558 ผูปกครองสามารถติดตอซื้อชุดไดดังนี้
- ชุดนักเรียน ทุกระดับช้ันติดตอซ้ือไดท่ีราน UB ซ.สาธุประดิษฐ 18 
  (โทร. 0-2674-9545, 0-2212-1984 วันจันทร - วันเสาร 
  เวลา 08.30 – 17.00 น.) ยกเวนชั้นเนอสเซอรี่ มีจำหนายเฉพาะ
  ที่หองธุรการแผนกอนุบาลเทานั้น
- ชุดพละ และกระเปานักเรียน มีจำหนายวันเปดภาคเรียน  
  โดยแผนกอนุบาล จำหนายที่หองธุรการ สวนแผนกประถม
  และมัธยมจำหนายที่หองเครื่องเขียนของแตละแผนก
หมายเหตุ : 1. หยุดวันจักรีและเทศกาลสงกรานต 
             2. สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจะมีจดหมายแจงผูปกครอง
อีกครั้งภายหลัง เปดภาคเรียน สวนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
- มัธยมศึกษาปที่ 3 ติดตอซื้อไดที่ราน UB

การใช�เวลาว�างช�วงป�ดเทอม
ปดเทอมชวงฤดูรอนนี้ ขอความรวมมือผูปกครองสนับสนุนใหนักเรียนทำกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน  
คอยดูแลเรื่องการใชสื่อออนไลนตางๆ และการนัดรวมกลุมกันไปเที่ยวของนักเรียนอยางใกลชิด
ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม Summer Camp ตางๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ 
Summer Camp ที่แนบมาดวยนี้ (ระดับชั้นที่ระบุเปนระดับชั้นในปการศึกษา 2558)

การติดต�อธุรการภาคฤดูร�อน
เปดทำการวันจันทร – วันเสาร เวลา 08.30 น.– 16.00 น. 
แผนกอนุบาล โทร 0-2674-2450-2 
แผนกประถมและมัธยม โทร 0-2213-0117, 0-2212-9930-1
ปดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ



อนุบาล
(ระดับชั้นที่ระบุเปนระดับชั้นปการศึกษา 2558)

ประถม / มัธยม

Junior MI Camp
(Find Your 

Intelligences)

Science Super 
Lab Camp

คายวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ครั้งที่9
(Happy Science Camp 9th)

คายวิทยาศาสตร
การทดลอง 

(Science Experiment Camp) 
(SEC)

กอนเปด 
Summer Camp

9-13 มี.ค.
08.30-14.30 น.

16-20 มี.ค.
08.30-14.30 น.

9 -12 มี.ค.
 08.30-14.30 น.

Yr.2 - Yr.3 
(140 คน) 

Yr.4 - Yr.5 
(120 คน)

Yr.7 - Yr.12 
(48-60 คน)

Yr.7 - Yr.9
(35 คน)

อาคาร 6 
แผนกประถม ซ.20

อาคาร 2 
แผนกประถม ซ.20

อาคาร 7 
แผนกมัธยม ซ.26

อาคาร 7 
แผนกมัธยม ซ.26  

2,500 บาท

2,500 บาท

6,500 บาท

3,500 บาท

อุปกรณและ
เอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรม

อุปกรณและ
เอกสารประกอบ

อุปกรณและ
เอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรม

อุปกรณและ
เอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรม

ซาฟารีเวิลด 
(Safari World)

ศูนยวิทยาศาสตร 
(ทองฟาจำลอง)

อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ จ.นครราชสีมา
แหลงเรียนรูเชิงนิเวศ 

อ.วังน้ำเขียว

ศูนยวิทยาศาสตร 
(ทองฟาจำลอง)

คายพัฒนาทักษะการเรียนรูตามหลักทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) 
เด็กๆจะไดเรียนรูและคนหาความสามารถของตนเองผานฐานกิจกรรม
ท่ีสอดคลองกับปญญาดานตางๆ

คายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยความตื่นเตนและ
สนุกสนานในทุกฐานกิจกรรม ไดสำรวจคนควาและทำการทดลองดวยตนเอง

-ทำกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เชน การทดลอง การประดิษฐของเลนวิทย เปนตน
-เนนการทำงานรวมกันเปนทีมและการทัศนศึกษานอกสถานที่
-ศึกษาดานธรรมชาติ เชน การเดินปาศึกษาธรรมชาติ ดูนก สองสัตวยาม
ค่ำคืน และการศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากธรรมชาติตางๆ

-เนนการเรียนการสอนในดานการทดลอง วิชา เคมี ชีววิทยา และฟสิกส
-เนนการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการที่ถูกตอง
-ลงมือปฏิบัติและทดลองจากอุปกรณวิทยาศาสตรตางๆในแตละกิจกรรม
-One Day Trip (ทำการทดลองในหองปฏิบัติการนอกสถานที่)

Breakthrough

English Camp

เทควันโด

เพ่ือใหใชเวลาใหเกิดประโยชนในการเสริมทักษะและความรูอยาง
สนุกสนานกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย เตรียมพรอมในการเรียน
ระดับช้ันตอไป

เปนคายท่ีพัฒนาการใชภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง โดยครูชาวตางชาติ
ผานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงเนนในการใชภาษาเปนส่ือในการให
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะตางๆ รวมกับการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ฝกทักษะการเคลื่อนไหว

แผนกอนุบาล
ซ.19

แผนกอนุบาล
ซ.19

แผนกอนุบาล
ซ.19 

4,000 บาท

7,500 บาท
พิเศษหากพ่ีนอง 2 คน 

จายเพียงคนละ 7,000 บาท
**ตอคาย Breakthrough 

ชำระเพ่ิม 2,000บาท

2,000 บาท 

อาหารกลางวัน
อาหารวาง

ผลงานนักเรียน

อาหารกลางวัน
อาหารวาง

เส้ือคาย 1 ตัว
ผลงานนักเรียน

1.ตะลุยเมืองหิมะ  ท่ี  
Dream  World
2.ดูชีวิตสัตว
ข้ัวโลกเหนือ ท่ี  
Sea life  Bangkok  
Ocean  World

KG1 - KG.3 (22 วัน) 26 มี.ค.-30 เม.ย. 
Nursery (20 วัน) 30 มี.ค.-30 เม.ย.  

08.30 - 14.00 น.

KG.2-KG.3 (80 คน) 
26 มี.ค.-10 เม.ย. **(11 วัน)

08.30 - 14.00 น.

KG.2 (20 คน) / KG.3 (20 คน)
26 มี.ค.-30 เม.ย. (22วัน)

14.30 - 15.30 น.



(ระดับชั้นที่ระบุเปนระดับชั้นปการศึกษา 2558)ประถม

Breakthrough

Music Course
+ 

Breakthrough

English 
Acceleration

คายเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติเพ่ือเพ่ิมคลังคำศัพทและพัฒนา
ทักษะ Listening, Speaking, Reading and Writing อยางเขมขัน 
ผานกิจกรรมท่ีนาสนใจกับ Theme “The Shop” ท่ีนักเรียนจะไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐศาสตร เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ตามรานคาตางๆ เชน Bookstore, Restaurant, Cafe, Department-
store etc. และจัดการแสดง ในวันปดคายพรอมรับใบประกาศนียบัตร

Yr.4-Yr.6 
(60 คน)

แผนกประถม 
ซ.20

15,000 บาท 1. เส้ือคาย, หมวก
2. อุปกรณและเอกสาร
ประกอบการเรียน
3. แสดงผลงาน
นักเรียน 29 เม.ย. 
09.00 – 12.00 น.

1. โครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา
2. พิพิธภัณฑธนาคาร
แหงประเทศไทย
3. ศูนยการเรียนรู 
Kid Zania
4. Central Rama 3

Wheels Ahead คายเรียนภาษาอังกฤษกับครูตางชาติแบบเขมขนผานการจัดกิจกรรม
สนุกสนานกับ Theme “Sky Tourist” และจัดการแสดง
ในวันปดคาย พรอมรับใบประกาศนียบัตร

Yr.2-Yr.3 
(60 คน) 

แผนกประถม 
ซ.20

15,000 บาท 1. เส้ือคาย, หมวก
2. อุปกรณและเอกสาร
ประกอบการเรียน
3. แสดงผลงาน
นักเรียน 29 เม.ย. 
09.00 – 12.00 น.

1. ศูนยวิทยาศาสตร
(ทองฟาจำลอง)
2. พิพิธภัณฑกองทัพ
อากาศ
3. ศูนยการเรียนรู
Kid Zania
4. สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ(สะพานแขวน)

Year 1-3 :
เตรียมพรอมและพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู ไดแก การอาน การเขียน 
การคิดคำนวณ และ การคิดข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังการใชภาษาอังกฤษ
ใหสูงข้ึนผานกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ

Year 4-6 : พัฒนาทักษะตางๆดังน้ี
- การใชภาษาอังกฤษ (Listening, Speaking, Reading and Writing) 
โดยครูชาวตางชาติ กับ Theme “ASEAN Adventure”
- กระบวนการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ผานนวัตกรรม Play Facto 
ส่ือMultimedia และกิจกรรมการทดลองและงานประดิษฐทางวิทยาศาสตร
- การใชภาษาไทย (ฟง พูด อาน เขียน) อยางถูกตอง  
- กีฬา  ศิลปะ ดนตรี (Insight Music) และ คอมพิวเตอร 
เพ่ือสงเสริมสุขภาพ  สุนทรียภาพและการใชเทคโนโลยี

Music Course (08.30 – 10.30 น.)
เปดสอนเครื่องดนตรีสากลและดนตรีไทย รวมแสดงมินิคอนเสิรตปดคาย
Breakthrough (10.30 – 14.00 น.)
เรียนเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และการใชภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางชาติ

26 มี.ค. - 30 เม.ย. 
08.30 – 14.00 น.

Yr.1 - Yr.6 
ไมจำกัดจำนวน

Yr.4-Yr.6 
จำนวนรับแตกตาง
ตามแตละเครื่องมือ
(ยกเวน Voice)

แผนกประถม 
ซ.20

แผนกประถม 
ซ.20

4,000 บาท

5,000 บาท

เอกสารประกอบ
การเรียน

1. เส้ือคาย 1 ตัว 
2. เอกสารประกอบ
การเรียน



(ระดับชั้นที่ระบุเปนระดับชั้นปการศึกษา 2558)มัธยม

คายเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติเพ่ือเพ่ิมคลังคำศัพทและพัฒนา
ทักษะ Listening, Speaking, Reading and Writing อยางเขมขัน 
ผานกิจกรรมท่ีนาสนใจกับ Theme “The Shop” ท่ีนักเรียนจะไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐศาสตร เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ตามรานคาตางๆ เชน Bookstore, Restaurant, Cafe, Department-
store etc. และจัดการแสดง ในวันปดคายพรอมรับใบประกาศนียบัตร

Breakthrough

GAC 
Preparation 

Course

Extra  
Preparation 

Course

Science-Math 
Preparation 

Course

Music Course
+

Breakthrough

วิทยาศาสตร
การทดลอง 

(Science 
Experiment & 

Academic Course)
(SEA)

เนนการเรียนวิชาการแบบติวเขมเพ่ือปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพรอม โดย
คัดเลือกเน้ือหาท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนช้ันเรียนใหมในปการศึกษา 2558 
ในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย  และ English 

เตรียมความพรอมสำหรับนักเรียนท่ีเร่ิมเรียนหลักสูตร GAC เปนการเรียน
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนฐานความเขาใจในวิชา Mathematics / English / Computing 
ระดับนานาชาติ สอนโดยครูตางชาติหลักสูตร GAC และ เรียนวิชาการไทย
ในรายวิชาพ้ืนฐาน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Listening, Speaking, Reading and 
Writing) ในระดับท่ีสูงข้ึน และ เนนการเรียนวิชาการไทยในรายวิชา
พ้ืนฐานไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเรียนเน้ือหาMathematics & Science ในแผนการเรียน Extra Class 

เตรียมความพรอมในการเรียนเน้ือหาวิชา วิทยาศาตร คณิตศาสตร 
แบบเขมขน โดยเนนการทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร 
(Science Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน และเรียนวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย / English

Music Course (08.30 – 10.30 น.)
เปดสอนเครื่องดนตรีสากลและดนตรีไทยรวมแสดงมินิคอนเสิรตปดคาย
Breakthrough (10.30 – 14.00 น.)
เรียนเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และการใชภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางชาติ

-เนนการเรียนการสอนใน 3 รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร(ฟสิกส เคมี ชีวะ) และภาษาอังกฤษ ทุกวัน
-เนนการเรียนการสอนในดานการทดลอง วิชา เคมี ชีววิทยา และฟสิกส
-เนนการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการที่ถูกตอง
-ลงมือปฏิบัติและทดลองจากอุปกรณวิทยาศาสตรตางๆในแตละกิจกรรม 
ประมาณ 10 การทดลอง (มีอุปกรณตางๆใหนักเรียนไมตองเตรียมอุปกรณใดๆ)
-One Day Trip (ทำการทดลองในหองปฏิบัติการนอกสถานที่)

26 มี.ค. - 30 เม.ย. 
08.30 – 14.00 น.

Yr. 7 
(ฺแผนการเรียน
Bilingual) 
Yr.8-9 และ
Yr.11-12

Yr.10 
(แผนการเรียน 

GAC)

Yr.7 และ
Yr.10 

(แผนการเรียน 
Extra Class)

Yr.10 
(แผนการเรียน 
Science-Math)

Yr.8-9 
และ 

Yr.11-12
จำนวนรับแตกตาง
ตามแตละเครื่องมือ

Yr.8 
(30 คน)

                 
Yr.9

(30 คน)

สำหรับนักเรียนที่สนใจ
ดานวิทยาศาสตร

Yr.7 
แผนกประถม
Yr.8-9 และ
Yr.11-12

แผนกมัธยม

แผนกมัธยม

Yr.7 
แผนกประถม

Yr.10
แผนกมัธยม

แผนกมัธยม

อาคารดนตรี
แผนกมัธยม

แผนกมัธยม

4,500 บาท

7,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

5,500 บาท

6,000 บาท

เอกสารประกอบ
การเรียน

เอกสารประกอบ
การเรียน

เอกสารประกอบ
การเรียน

อุปกรณและ
เอกสารประกอบ

การเรียน

1. เสื้อคาย 1 ตัว 
2. เอกสารประกอบ
การเรียน

อุปกรณและ
เอกสารประกอบ

การเรียน

ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่

ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่

ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่

ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่

ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่



ประถม / มัธยม

หมายเหตุ : 1. สำหรับผูที่ตองการใชบริการรถโรงเรียน กรุณาตรวจสอบราคาที่หมายเลข 085-111-0260
  2. คาย/คอรสที่เรียนตั้งแต 8.30-14.00 น. โรงเรียนมีบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

Music Course

Imagination 
Art Course

Swimming 
Course

เทควันโด

คายศิลปะ 
ภาคฤดูรอน 

ครั้งที่ 1 : AWC 1st 
(Art of War Camp 1st)

Music Course

พัฒนาทักษะดานดนตรีสากลและดนตรีไทยและ
รวมแสดงมินิคอนเสิรตปดคายวันที่ 30 เม.ย. 58 
เวลา 09.00-11.00 น.

สรางสรรคงานศิลปะ เสริมสรางสมาธิ 
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ 

พัฒนาทักษะการวายน้ำใหแข็งแรง ถูกวิธี 
ตลอดจนสนุกสนานกับกิจกรรมเกมทางน้ำ

ฝกทักษะการเคล่ือนไหว

-เนนการเรียนรูและฝกทักษะเบ้ืองตนทางศิลปะ 
เชน การใชสี  การลงสีท่ีถูกตอง
-เรียนรู Drawing และเทคนิคการคิดงานท่ี
สรางสรรค การนำเสนอผลงาน

-พัฒนาทักษะทางดนตรี ของนักเรียนวงSymphonic 
และ วงStringในแตละกลุมเคร่ืองมือ ไดแก Brass / 
Woodwind / String / Jazz
-รวมแสดงมินิคอนเสิรต และสนุกสนานกับ
การไปทัศนศึกษาของนักดนตรี

Afternoon Course 

26 มี.ค. – 30 เม.ย.
14.15 – 16.15 น.

Yr.1 – Yr.6 
จำนวนรับแตกตางตามแตละเครื่องมือ

(Drum set, Brass, ซอ, จะเข, ระนาด และ Voice เปดรับเฉพาะ Yr.4-Yr.6)

Yr.1 – Yr.3 
(20 คน)

Yr.2 – Yr.4  (20 คน/รอบ)
รอบที่ 1 : 14.15 – 15.15 น. / รอบที่ 2 : 15.15 – 16.15 น.

Yr.1 – Yr.6 (30 คน/รอบ) (ครู 3 คน) 
รอบที่ 1 : 14.15 - 15.15 น. / รอบที่ 2 : 15.15 – 16.15 น.

 Yr.7-9 
(15-20 คน) 

Yr.7-12
จำนวนนร.ขึ้นกับความแตกตางของเครื่องมือ

 
*สำหรับนักเรียนมัธยมที่ลงคอรส เวลา 08.30 - 14.00 น. และ

ลงคอรสดนตรีตอภาคบาย จะไดรับสวนลด Music Course 500 บาท

หองดนตรี อาคาร 2
แผนกประถม 

หองศิลปะ อาคาร 
6แผนกประถม 

สระวายน้ำ
แผนกประถม

Auditorium 
ชั้น 4 อาคาร 6 
แผนกประถม

อาคาร 7 
แผนกมัธยม 

ซ.26

อาคารดนตรี 
แผนกมัธยม

3,500 บาท

3,500 บาท

รอบละ 
2,500 บาท

รอบละ 
2,000 บาท

3,500 บาท

*4,500 บาท

ไดรับ 
เสื้อคาย 1 ตัว 

มีทัศนศึกษา
นอกสถานที่

ไดรับ
เสื้อคาย 1 ตัว

มีทัศนศึกษา
นอกสถานที่

(ระดับชั้นที่ระบุเปนระดับชั้นปการศึกษา 2558)


