รับสมัครเรียนพิเศษ วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
---------------------------------------------------

วิชา
1. Conversation (จันทร์ – พฤหัสบดี)
2. ร้อง-เล่น อูคูเลเล่
3. ว่ายน้้า

นักเรียนชั้น
ป. 1 – ป. 6
ป. 1 – ป. 6
ป. 1 – ป. 6

ค่าเรียน (บาท)
ติดต่องานการเงิน
2,200
2,200

เนื้อหาที่เรียน
1. Conversation (ติดต่อที่งานการเงิน)
2. ร้อง-เล่น อูคูเลเล่ เนื้อหารายวิชา
1. เรียนรู้อูคูเลเล่ เบื้องต้น การตั้งสาย การจับคอร์ด การ Picking การเล่นชุดคอร์ดง่ายๆ การตีคอร์ด
เบื้องต้นในเพลงป๊อป
2. ฝึกการเล่นคอร์ดแม่แบบ เพื่อการเปลี่ยนคีย์ได้ 13 คีย์
3. เรียนรู้การออกเสียงในการขับร้องอย่างถูกวิธี
4. เรียนรู้การขับร้องในวงประสานเสียง
5. ฝึกทักษะในการเล่นดนตรีพร้อมกับการร้องเพลง
3. ว่ายน้้า

การรับสมัคร
วันรับสมัคร
วันเรียน

พื้นฐานการว่ายน้้าในท่าต่างๆ

รับสมัครนักเรียน สมัครได้ที่ งานการเงิน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครเรียนพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
-----------------------------1.
2.
3.
3.
5.

วิชา
คอมพิวเตอร์
ฟุตบอล (พร้อมชุดฟุตบอล 1 ชุด)
บาสเกตบอล
เทควันโด
ว่ายน้้า

นักเรียนชั้น
ป. 1 - ป. 6
ป. 1 - ป. 6
ป. 1 - ป. 6
ป. 1 - ป. 6
ป. 1 - ป. 6

เวลาเรียน
(เฉพาะรอบบ่าย)
(เฉพาะรอบบ่าย)
(เฉพาะรอบบ่าย)
(เฉพาะรอบบ่าย)
(เช้า - บ่าย)

ค่าเรียน ( บาท )
2,500
2,500
2,200
2,500
2,500

การรับสมัคร รับสมัครนักเรียน ชาย - หญิง สมัครได้ที่ งานการเงิน
วันรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
เวลาเรียน
รอบเช้า
เวลา 09.30 - 11.45 น.
พักเวลา 10.30 - 10.45 น.
รอบบ่าย
เวลา 13.00 - 15.15 น.
พักเวลา 14.00 - 14.15 น.
วันเรียน เดือน

กรกฎาคม
กันยายน
พฤศจิกายน

วันที่ 11 , 18 , 25
วันที่ 12 , 19 , 26
วันที่ 7

สิงหาคม
ตุลาคม

วันที่ 1 , 8 , 15 , 22 , 29
วันที่ 3 , 10 , 17 , 31

เนื้อหาที่เรียน
1. คอมพิวเตอร์
เนื้อหารายวิชา
- ป. 1 - ป. 3 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกการใช้เมาส์ ฝึกพิมพ์ ใช้คีย์บอร์ด ฝึกพิมพ์ตัวอักษร วาดรูปด้วย
โปรแกรม Paint ค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และน้าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Word สร้างปกรายงาน ค้นหาข้อมูล
รูปภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชิ้นงาน
- ป. 4 - ป. 6 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลจากอินเท อร์เน็ต การน้าเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม Presentation designs for PowerPoint ค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต การน้าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม สร้าง
Presentation ค้นหาข้อมูลและรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชิ้นงาน

2. ฟุตบอล เนื้อหารายวิชา
1. การเตะลูก
- การเตะลูกข้างเท้าด้านใน
- การเตะลูกข้างเท้าด้านนอก
- การเตะลูกหลังเท้า
- การเตะลูกโด่ง
- การเดาะลูกบอล
- การส่งและรับลูกบอล
2. การหยุดลูก
- การหยุดลูกบอลด้วยฝ่าเท้า

3.
4.
5.
6.
7.

- การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในและนอก
- การหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้า
- การหยุดลูกบอลด้วยเข่าและหน้าอก
การเลี้ยงลูกบอล
การโหม่งลูกบอล
การยิงประตูแบบต่างๆ
การเล่นทีม
กฎระเบียบการแข่งขันฟุตบอล

3. บาสเกตบอล

1.
2.
3.
4.
5.

การเล่นทีม
การเคลื่อนที่เพื่อเล่นบาสเกตบอล
การหยุดด้วยเท้าในลักษณะต่าง ๆ
การจับหรือถือลูกบอล
การรับลูกบอล

6.
7.
8.
9.

การส่งลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอล
การยิงประตู
การเล่นทีม

4. เทควันโด
- สอนโดยนักกีฬาทีมชาติไทย
5. ว่ายน้้า

พื้นฐานการว่ายน้้าในท่าต่างๆ

หมายเหตุ : 1. มีอาหารกลางวันจ้าหน่าย
2. วิชาใดมีนักเรียนสมัครเรียนไม่ถึง 10 คน จะไม่เปิดสอน
3. โปรดพิจารณาตัดสินใจเลือกวิช าเรียนให้แน่นอนก่อนสมัครเพราะเพื่อความสะดวกในการ
จัดห้องเรียน

เลขประจาตัว ..................................
ใบสมัครเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1/2563
********************
ชื่อ (เด็กชาย, นาย) …………................……………………………ชั้น….….....…..โทรศัพท์ …………………..
ขอสมัครเรียน
1. คอมพิวเตอร์
2,500 บาท  รอบ 13.00 - 15.15 น. วันเสาร์
2. ร้อง-เล่น อูคูเลเล่
2,200 บาท รอบ 15.45 - 16.30 น.
 วันพุธ (ส้าหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน/ไม่เคยเรียนอูคูเลเล่)
 วันพฤหัสบดี (ส้าหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน/เคยเรียนอูคูเลเล่)
3. ฟุตบอล (พร้อมชุด 1 ชุด) 2,500 บาท  รอบ 13.00 - 15.15 น. วันเสาร์
4. บาสเกตบอล
2,200 บาท  รอบ 13.00 - 15.15 น. วันเสาร์
5. เทควันโด
2,500 บาท  รอบ 13.00 - 15.15 น. วันเสาร์
6. ว่ายน้้า (วันเสาร์)
2,500 บาท ว่ายน้้า (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี) 2,200 บาท
 รอบ 9.00 - 10.00 น. (วันเสาร์)  รอบ 10.15 - 11.15 น. (วันเสาร์)
 รอบ 13.00 - 14.00 น. (วันเสาร์)  รอบ 14.15 - 15.15 น. (วันเสาร์)
 คอร์สที่ 1 รอบ 16.45 – 17.45 น. (10 ครั้ง) (เลขหน้า)
เริ่ม 13 ก.ค. - 18 ส.ค. 63
 คอร์สที่ 1 รอบ 16.45 – 17.45 น. (10 ครั้ง) (เลขหลัง)
เริ่ม 14 ก.ค. - 17 ส.ค. 63
 คอร์สที่ 2 รอบ 16.45 – 17.45 น. (10 ครั้ง) (เลขหน้า)
เริ่ม 20 ส.ค. - 28 ก.ย. 63
 คอร์สที่ 2 รอบ 16.45 – 17.45 น. (10 ครั้ง) (เลขหลัง)
เริ่ม 19 ส.ค. - 29 ก.ย. 63
 คอร์สที่ 3 รอบ 16.45 – 17.45 น. (10 ครั้ง) (เลขหน้า)
เริ่ม 30 ก.ย. - 3 พ.ย. 63
 คอร์สที่ 3 รอบ 16.45 – 17.45 น. (10 ครั้ง) (เลขหลัง)
เริ่ม 1 ต.ค. - 2 พ.ย. 63
และได้ช้าระเงิน …………….. บาท เรียบร้อยแล้ว
วันที่……………………………………
ลงชื่อ ……………………….…….…… ผู้จ่ายเงิน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขประจาตัว ..................................
ใบรับเงิน
ชื่อ (เด็กชาย, นาย) …….................…………………………………ชั้น….…..…..โทรศัพท์ …………………..
ได้สมัครเรียนพิเศษ วันจันทร์ - ศุกร์ / วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิชา ..........................................................
เป็นเงิน ………………… บาท
วันที่ ……………………………………
ลงชื่อ ……………………………………… ผู้รับเงิน

