
    โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

   โทร 0–2652-7477-80         

   โทรสาร 0-2652-7777  

17 พฤษภาคม  2562 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 1  

 ปีการศกึษา 2562 ในภาคเรยีนที� 1นี�  โรงเรยีนไดเ้ปิดสอนเสรมิพเิศษวนัเสารใ์นรายวชิาพื�นฐาน 
จาํนวน 4 วชิา  คอื  วชิาภาษาองักฤษ , ภาษาไทย, คณติศาสตร ์, วทิยาศาสตร ์และรายวชิาเพิ�มเตมิ 

จาํนวน 2 วชิา คอื Science , Math  การเรยีนเสรมิพเิศษดงักล่าว จะเรยีนในครึ�งวนัเชา้ของวนัเสาร ์

ตามตารางเรยีนที�แนบมา 
 ทั �งนี� หากท่านสนใจใหบุ้ตรหลานของท่านสมคัรเรยีนเสรมิพเิศษกบัทางโรงเรยีน สามารถสมคัร

และเสยีค่าธรรมเนียมไดท้ี�ฝ่ายการเงนิ   จงึขอความกรุณาท่านไดพ้จิารณาวนั/เวลา และตรวจสอบเพื�อ

ดาํเนินการสมคัรเรยีนตามความสมคัรใจ  โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300 บาท 

จาํนวนเวลา  13  ชั �วโมง /วชิา ดงันี� 

 

เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  
เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  
เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบและหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากท่านในการส่งบุตรหลาน

มาเรยีนเสรมิพเิศษตามวนัดงักล่าว  

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

                        (บาทหลวง ดร.มนูญ     สนเจรญิ) 

                                                                          ผูอ้ํานวยการ 

 

 

 

หมายเหต ุ หากนกัเรยีนประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมค่ายหรอืตดิธุระอื�นใดโดยไมไ่ดเ้ขา้เรยีนตามวนั

และเวลาที�กําหนด   ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนในวนันั�นให้ และขอใหร้บัเอกสารการเรยีน

ยอ้นหลงัจากครผููส้อน 

   

 

 

 

 



    โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

   โทร 0-2652-7477-80         

   โทรสาร 0-2652-7777 

17   พฤษภาคม  2562 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 2  

 ปีการศกึษา 2562  ในภาคเรยีนที�1นี�  โรงเรยีนไดเ้ปิดสอนเสรมิพเิศษวนัเสารใ์นรายวชิาพื�นฐาน 
จาํนวน 4 วชิา  คอื  วชิาภาษาองักฤษ , ภาษาไทย, คณติศาสตร ์,วทิยาศาสตร ์และรายวชิาเพิ�มเตมิ  

จาํนวน  2  วชิา  คอื  Science , Math  การเรยีนเสรมิพเิศษดงักล่าวจะเรยีนในครึ�งวนัเชา้ของวนัเสาร์

ตามตารางเรยีนที�แนบมา 
           ทั �งนี�  หากท่านสนใจใหบุ้ตรหลานของท่านสมคัรเรยีนเสรมิพเิศษกบัทางโรงเรยีน สามารถ

สมคัรและเสยีค่าธรรมเนียมไดท้ี�ฝา่ยการเงนิ   จงึขอความกรณุาท่านไดพ้จิารณาวนั/เวลา และตรวจสอบ

เพื�อดาํเนินการสมคัรเรยีนตามความสมคัรใจ  โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300 บาท 

จาํนวนเวลา 13  ชั �วโมง /วชิา  ดงันี� 

 

เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  
เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  
เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบและหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากท่านในการส่งบุตรหลาน

มาเรยีนเสรมิพเิศษตามวนัดงักล่าว  

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

                        (บาทหลวง ดร.มนูญ     สนเจรญิ) 

                                                                          ผูอ้ํานวยการ 

 

 

 

หมายเหต ุ หากนกัเรยีนประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมค่ายหรอืตดิธุระอื�นใดโดยไมไ่ดเ้ขา้เรยีนตามวนั

และเวลาที�กําหนด   ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนในวนันั�นให้ และขอใหร้บัเอกสารการเรยีน

ยอ้นหลงัจากครผููส้อน 

 

 

 

 

 



    โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

   โทร 0-2652-7477-80         

   โทรสาร 0-2652-7777 

17   พฤษภาคม  2562 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 3  

 ปีการศกึษา 2562 ในภาคเรยีนที� 1นี�  โรงเรยีนไดเ้ปิดสอนเสรมิพเิศษวนัเสารใ์นรายวชิาพื�นฐาน 
จาํนวน 4 วชิา  คอื  วชิาภาษาองักฤษ , ภาษาไทย, คณติศาสตร ์,วทิยาศาสตร ์และรายวชิาเพิ�มเตมิ  

จาํนวน 2 วชิา  คอื  Science , Math  การเรยีนเสรมิพเิศษดงักล่าวจะเรยีนในครึ�งวนัเชา้ของวนัเสาร์

ตามตารางเรยีนที�แนบมา 
 ทั �งนี�  หากท่านสนใจใหบุ้ตรหลานของท่านสมคัรเรยีนเสรมิพเิศษกบัทางโรงเรยีน สามารถสมคัร

และเสยีค่าธรรมเนียมไดท้ี�ฝ่ายการเงนิ   จงึขอความกรุณาท่านไดพ้จิารณาวนั/เวลา  และตรวจสอบเพื�อ

ดาํเนินการสมคัรเรยีนตามความสมคัรใจ   โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมการเรยีน  วชิาละ 1,300 บาท 

จาํนวนเวลา 13  ชั �วโมง /วชิา  ดงันี� 

 

เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  
เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  
เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบและหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากท่านในการส่งบุตรหลาน

มาเรยีนเสรมิพเิศษตามวนัดงักล่าว  

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

                        (บาทหลวง ดร.มนูญ     สนเจรญิ) 

                                                                          ผูอ้ํานวยการ 

 

 

 

หมายเหต ุ หากนกัเรยีนประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมค่ายหรอืตดิธุระอื�นใดโดยไมไ่ดเ้ขา้เรยีนตามวนั

และเวลาที�กําหนด   ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนในวนันั�นให้ และขอใหร้บัเอกสารการเรยีน

ยอ้นหลงัจากครผููส้อน 

 

      

 

 



 

    โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

   โทร 0-2652-7477-80         

   โทรสาร 0-2652-7777 

17   พฤษภาคม  2562 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 4  

 ปีการศกึษา 2562 ในภาคเรยีนที� 1นี�โรงเรยีนไดเ้ปิดสอนเสรมิพเิศษวนัเสารใ์นรายวชิาพื�นฐาน 

จาํนวน 4 วชิา  คอื  วชิาภาษาองักฤษ ,  ภาษาไทย , คณติศาสตร ์,วทิยาศาสตร ์และรายวชิาเพิ�มเตมิ  
จาํนวน 2 วชิา   คอื  Science , Math  การเรยีนเสรมิพเิศษดงักล่าวจะเรยีนในครึ�งวนัเชา้ของวนัเสาร์

ตามตารางเรยีนที�แนบมา 
 ทั �งนี�  หากท่านสนใจใหบุ้ตรหลานของท่านสมคัรเรยีนเสรมิพเิศษกบัทางโรงเรยีน สามารถสมคัร

และเสยีค่าธรรมเนียมไดท้ี�ฝ่ายการเงนิ จงึขอความกรณุาท่านไดพ้จิารณาวนั/เวลา และตรวจสอบเพื�อ

ดาํเนินการสมคัรเรยีนตามความสมคัรใจ  โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ1,300  บาท   

 จาํนวนเวลา   13 ชั �วโมง /วชิา  ดงันี� 
 

เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  
เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  

เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 
 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบและหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากท่านในการส่งบุตรหลาน

มาเรยีนเสรมิพเิศษตามวนัดงักล่าว  

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

                        (บาทหลวง ดร.มนูญ     สนเจรญิ) 

                                                                          ผูอ้ํานวยการ 

 

 

 

หมายเหต ุ หากนกัเรยีนประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมค่ายหรอืตดิธุระอื�นใดโดยไมไ่ดเ้ขา้เรยีนตามวนั

และเวลาที�กําหนด   ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนในวนันั�นให้  และขอใหร้บัเอกสารการเรยีน

ยอ้นหลงัจากครผููส้อน 

 

 

 

 



 

    โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

   โทร 0-2652-7477- 80         

   โทรสาร 0-2652-7777 

                            17   พฤษภาคม  2562 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 5  

 ปีการศกึษา 2562 ในภาคเรยีนที� 1 นี� โรงเรยีนไดเ้ปิดสอนเสรมิพเิศษวนัเสารใ์นรายวชิาพื�นฐาน 

จาํนวน  4 วชิา  คอื  วชิาภาษาองักฤษ , ภาษาไทย , คณติศาสตร ์, วทิยาศาสตร ์และรายวชิาเพิ�มเตมิ 
จาํนวน 2 วชิา   คอื  Science , Math  การเรยีนเสรมิพเิศษดงักล่าวจะเรยีนในครึ�งวนัเชา้ของวนัเสาร ์

ตามตารางเรยีนที�แนบมา 
 ทั �งนี�  หากท่านสนใจใหบุ้ตรหลานของท่านสมคัรเรยีนเสรมิพเิศษกบัทางโรงเรยีน สามารถสมคัร

และเสยีค่าธรรมเนียมได ้ที�ฝา่ยการเงนิ จงึขอความกรุณาท่านไดพ้จิารณาวนั/เวลา และตรวจสอบเพื�อ

ดาํเนินการสมคัรเรยีนตามความสมคัรใจ  โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300  บาท   

จาํนวนเวลา   13 ชั �วโมง /วชิา  ดงันี� 
 

เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  
เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  

เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 
 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบและหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากท่านในการส่งบุตรหลาน

มาเรยีนเสรมิพเิศษตามวนัดงักล่าว  

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

                        (บาทหลวง ดร.มนูญ     สนเจรญิ) 

                                                                          ผูอ้ํานวยการ 

 

 

 

หมายเหต ุ หากนกัเรยีนประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมค่ายหรอืตดิธุระอื�นใดโดยไมไ่ดเ้ขา้เรยีนตามวนั

และเวลาที�กําหนด   ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนในวนันั�นให้ และขอใหร้บัเอกสารการเรยีน

ยอ้นหลงัจากครผููส้อน 

 

 

 

 



 

    โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  

   โทร 0-2652-7477-80         

   โทรสาร 0-2652-7777 

17  พฤษภาคม  2562 

เรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  
 ปีการศกึษา 2562 ในภาคเรยีนที� 1 นี�โรงเรยีนไดเ้ปิดสอนเสรมิพเิศษวนัเสารใ์นรายวชิาพื�นฐาน 

จาํนวน 4 วชิา  คอื  วชิาภาษาองักฤษ ,  ภาษาไทย ,  คณติศาสตร ์, วทิยาศาสตร ์และรายวชิาเพิ�มเตมิ  

จาํนวน  2 วชิา   คอื  Science , Math  การเรยีนเสรมิพเิศษดงักล่าว จะเรยีนในครึ�งวนัเชา้ของวนัเสาร์
ตามตารางเรยีนที�แนบมา 

 ทั �งนี�  หากท่านสนใจใหบุ้ตรหลานของท่านสมคัรเรยีนเสรมิพเิศษกบัทางโรงเรยีน สามารถสมคัร
และเสยีค่าธรรมเนียมไดท้ี�ฝ่ายการเงนิ    จงึขอความกรุณาท่านไดพ้จิารณาวนั/เวลา  และตรวจสอบเพื�อ

ดาํเนินการสมคัรเรยีนตามความสมคัรใจ  โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300 บาท   

จาํนวนเวลา   13  ชั �วโมง /วชิา      ดงันี� 

 
เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  

เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  
เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  

เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบและหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากท่านในการส่งบุตรหลาน

มาเรยีนเสรมิพเิศษตามวนัดงักล่าว  

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

                        (บาทหลวง ดร.มนูญ     สนเจรญิ) 

                                                                          ผูอ้ํานวยการ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ หากนกัเรยีนประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมค่ายหรอืตดิธุระอื�นใดโดยไมไ่ดเ้ขา้เรยีนตามวนั

และเวลาที�กําหนด   ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนในวนันั�นให้ และขอใหร้บัเอกสารการเรยีน

ยอ้นหลงัจากครผููส้อน 

    

 

 



 

    ใบตอบรบัสมคัรเรียนเสริมพิเศษ    
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................                     

ผูป้กครองเดก็ชาย.......................................................................ชั �น...........เลขประจาํตวั................. 

ไดท้ราบเรื�องการเรยีนเสรมิในวนัเสารแ์ละขอสมคัรเรยีนวชิา  ดงันี� 
       Math                                               คณติศาสตร ์

                        Science                                            วทิยาศาสตร ์
       ภาษาไทย                                   ภาษาองักฤษ 

 พรอ้มแนบเงนิค่าลงทะเบยีนเป็นจาํนวนเงนิ................................ บาท มากบัใบตอบรบันี�ดว้ย 

ลงชื�อ..............................................................................  ผูป้กครอง วนัที�............................. 

....................................................................................................... 

ตารางเรียนเสริมพิเศษวนัเสาร ์    ภาคเรียนที� 1   ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที� 1   

     ค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300บาท   จาํนวนเวลา  13 ชั �วโมง /วชิา ดงันี�   
   

เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  
เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  

เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 
 

 

       

   เริ�มเรียนวนัแรก  วนัเสารที์�  1  มิถนุายน   2562  

 

 

 

คาบเรียนที� เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

1 8.30 – 9.30 ภาษาไทย ป.1/1  

2 9.30 – 10.30 ภาษาองักฤษ ป.1/1  

 10.30 – 10.45 พกั 

3 10.45 – 11.45 Math   ป.1/1  

  คณิตศาสตร ์ ป.1/2  

4 11.45 – 12.45 Science  ป.1/1  

  วทิยาศาสตร ์ ป.1/2  



 

                                            ใบตอบรบัสมคัรเรียนเสริมพิเศษ   
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................                     

ผูป้กครองเดก็ชาย..................................................................ชั �น...........เลขประจาํตวั................. 
ไดท้ราบเรื�องการเรยีนเสรมิในวนัเสารแ์ละขอสมคัรเรยีนวชิา  ดงันี� 

      Math                                               คณติศาสตร ์

                       Science                                            วทิยาศาสตร ์

      ภาษาไทย                                             ภาษาองักฤษ 

 พรอ้มแนบเงนิค่าลงทะเบยีนเป็นจาํนวนเงนิ..............................................บาท มากบัใบตอบรบันี�ดว้ย 

ลงชื�อ......................................................................... ผูป้กครอง    วนัที�........................................ 

............................................................................................................................ 

ตารางเรียนเสริมพิเศษวนัเสาร ์    ภาคเรียนที� 1   ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที� 2   

     ค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300บาท   จาํนวนเวลา  13 ชั �วโมง /วชิา ดงันี�   

 
เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  

เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  
เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  

เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 

 

 เริ�มเรียนวนัแรก  วนัเสารที์�  1  มิถนุายน 2562 

 

 

 

คาบเรียนที� เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

1 8.30 – 9.30 ภาษาไทย ป.1/4  

2 9.30 – 10.30 Math   ป.1/4  

  คณิตศาสตร ์ ป.1/5  

 10.30 – 10.45 พกั 

3 10.45 – 11.45 Science  ป.1/4  

  วทิยาศาสตร ์ ป.1/5  

4 11.45 – 12.45 ภาษาองักฤษ ป.1/4  



 

 

                                      ใบตอบรบัสมคัรเรียนเสริมพิเศษ   
ขา้พเจา้(นาย/นางนางสาว)..................................................................................................................                    
ผูป้กครองเดก็ชาย......................................................................... ชั �น...........เลขประจาํตวั................. 

ไดท้ราบเรื�องการเรยีนเสรมิในวนัเสารแ์ละขอสมคัรเรยีนวชิา  ดงันี� 

       Math                                                คณติศาสตร ์
                        Science                                             วทิยาศาสตร ์

       ภาษาไทย                                    ภาษาองักฤษ 
 พรอ้มแนบเงนิค่าลงทะเบยีนเป็นจาํนวนเงนิ..............................................บาท มากบัใบตอบรบันี�ดว้ย 

ลงชื�อ....................................................................    ผูป้กครอง     วนัที�............................................

 .........................................................................................
ตารางเรียนเสริมพิเศษวนัเสาร ์    ภาคเรียนที� 1   ปีการศึกษา 2562 

ประถมศึกษาปีที� 3   
     ค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300บาท   จาํนวนเวลา  13 ชั �วโมง /วชิา ดงันี�   

 
เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  

เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  

เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  
เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 

 

 เริ�มเรียนวนัแรก  วนัเสารที์�  1  มิถนุายน   2562 

 

 

 

คาบเรียนที� เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

1 8.30 – 9.30 Math   ป.2/1  

  คณิตศาสตร ์ ป.2/2  

2 9.30 – 10.30 ภาษาองักฤษ ป.2/1  

 10.30 – 10.45 พกั 

3 10.45 – 11.45 ภาษาไทย ป.2/1  

4 11.45 – 12.45 Science ป.2/1  

  วทิยาศาสตร ์ ป.2/2  



 

 

                                      ใบตอบรบัสมคัรเรียนเสริมพิเศษ   

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................                     

ผูป้กครองเดก็ชาย...................................................................ชั �น...........เลขประจาํตวั................. 
ไดท้ราบเรื�องการเรยีนเสรมิในวนัเสารแ์ละขอสมคัรเรยีนวชิา  ดงันี� 

       Math                                               คณติศาสตร ์
                        Science                                            วทิยาศาสตร ์

       ภาษาไทย                                   ภาษาองักฤษ 

 พรอ้มแนบเงนิค่าลงทะเบยีนเป็นจาํนวนเงนิ..............................................บาท มากบัใบตอบรบันี�ดว้ย 
  ลงชื�อ.................................................................  ผูป้กครอง    วนัที�.................................. 

       

........................................................................................................................................................... 

ตารางเรียนเสริมพิเศษวนัเสาร ์    ภาคเรียนที� 1   ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที� 4   

     ค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300บาท   จาํนวนเวลา  13 ชั �วโมง /วชิา ดงันี�   

  
                              เดอืน    มถุินายน  เสารท์ี�   1 8 15 22  

   เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13 27  
   เดอืน    สงิหาคม เสารท์ี�  10 17 31  

   เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7        14 21 

 

 

 

 

 เริ�มเรียนวนัแรก  วนัเสารที์�  1  มิถนุายน  2562 
 

                                          

คาบเรียนที� เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

1 8.30 – 9.30 ภาษาองักฤษ ป.2/3  

2 9.30 – 10.30 Science ป.2/3  

  วทิยาศาสตร ์ ป.2/4  

 10.30 – 10.45 พกั 

3 10.45 – 11.45 Math    ป.2/3  

  คณติศาสตร ์ ป.2/4  

4 11.45 – 12.45 ภาษาไทย ป.2/3  



 

 

 ใบตอบรบัสมคัรเรียนเสริมพิเศษ   

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................                        
ผูป้กครองเดก็ชาย.................................................................ชั �น...........เลขประจาํตวั................. 

ไดท้ราบเรื�องการเรยีนเสรมิในวนัเสารแ์ละขอสมคัรเรยีนวชิา  ดงันี� 
       Math                                               คณติศาสตร ์

                        Science                                            วทิยาศาสตร ์

       ภาษาไทย                                   ภาษาองักฤษ 
พรอ้มแนบเงนิค่าลงทะเบยีนเป็นจาํนวนเงนิ................................บาท  มากบัใบตอบรบันี�ดว้ย 

ลงชื�อ.........................................................ผูป้กครอง  วนัที�................................................ 

........................................................................................................................................................... 

ตารางเรียนเสริมพิเศษวนัเสาร ์    ภาคเรียนที� 1   ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที� 5   

     ค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300บาท   จาํนวนเวลา  13 ชั �วโมง /วชิา ดงันี�   

 
เดอืน มถุินายน เสารท์ี�   1  8  15 22  

เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13  27  
เดอืน สงิหาคม เสารท์ี�  10 17  31  

เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7 14  21 

 

 

 

 เริ�มเรียนวนัแรก  วนัเสารที์�  1 มิถนุายน 2562 

 
 

 

 

คาบเรียนที� เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

1 8.30 – 9.30 Math ป.3/3  

  คณติศาสตร ์ ป.3/4  

2 9.30 – 10.30 ภาษาไทย ป.3/3  

 10.30 – 10.45 พกั 

3 10.45 – 11.45 Science ป.3/3  

  วทิยาศาสตร ์ ป.3/4  

4 11.45 – 12.45 ภาษาองักฤษ ป.3/4  



 

                                                   ใบตอบรบัสมคัรเรียนเสริมพิเศษ  

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................                   
ผูป้กครองเดก็ชาย...................................................................ชั �น...........เลขประจาํตวั................. 

ไดท้ราบเรื�องการเรยีนเสรมิในวนัเสารแ์ละขอสมคัรเรยีนวชิา  ดงันี� 

       Math                                              คณติศาสตร ์
                        Science                                           วทิยาศาสตร ์

       ภาษาไทย                                  ภาษาองักฤษ 
พรอ้มแนบเงนิค่าลงทะเบยีนเป็นจาํนวนเงนิ..............................................บาท มากบัใบตอบรบันี�ดว้ย 

ลงชื�อ..............................................................ผูป้กครอง.     วนัที�............................................... 

........................................................................................................................................................... 

ตารางเรียนเสริมพิเศษวนัเสาร ์    ภาคเรียนที� 1   ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที� 6  

     ค่าธรรมเนียมการเรยีน วชิาละ 1,300บาท   จาํนวนเวลา  13 ชั �วโมง /วชิา ดงันี�   

           
                              เดอืน    มถุินายน  เสารท์ี�   1 8 15 22  

   เดอืน กรกฎาคม เสารท์ี�   6 13 27  

   เดอืน    สงิหาคม เสารท์ี�  10 17 31  
   เดอืน กนัยายน เสารท์ี�   7        14 21 

 
 

 

 

 

 เริ�มเรียนวนัแรก  วนัเสารที์� 1  มิถนุายน  2562 

 

คาบเรียนที� 
เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

1 8.30 – 9.30 ภาษาองักฤษ ป.3/1  

2 9.30 – 10.30 Math ป.3/1  

  คณติศาสตร ์ ป.3/2  

 10.30 – 10.45 พกั 

3 10.45 – 11.45 Science ป.3/1  

  วทิยาศาสตร ์ ป.3/2  

4 11.45 – 12.45 ภาษาไทย ป.3/1  


