


ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร      ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 

เดือนพฤศจิกายน  เรียนวันเสารที่ 5, 12, 19, 26               เดือนธันวาคม     เรียนวันเสารท่ี  3, 17 

เดือนมกราคม      เรียนวันเสารท่ี  7, 28                        เดือนกุมภาพันธ   เรียนวันเสารท่ี  4,  11, 18, 25 

หมายเหตุ:  ประถมศึกษาปที่ 2 งดเรียนวันเสารท่ี 12 พฤศจิกายน 2565 (สอบ Starters) 

                  ประถมศึกษาปท่ี 4 งดเรียนวันเสารท่ี 19 พฤศจิกายน  2565 (สอบ Movers) 

                  ประถมศึกษาปท่ี 6 งดเรียนวันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 (สอบ Flyers) 

                  ประถมศึกษาปท่ี 6 งดเรียนวันเสารท่ี 11 กุมภาพันธ  2566 (สอบ O-Net)   

หมวดกจิกรรม  สามารถเลือกเรียนไดดงัน้ี 

 

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

                                              ใบตอบรับสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร (กิจกรรม)                       เลขท่ี ......................... 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................... 

ผูปกครองของเด็กชาย .......................................................................... ช้ัน ......... / ....... เลขประจําตัว................. 

สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร  กิจกรรมท่ีเลือกเรียน คือ 

1. .................................................................................   จํานวนเงิน   ................................ 

2. ..................................................................................  จํานวนเงิน   ................................  

พรอมแนบเงนิคาธรรมเนียมการเรียนเปนจํานวนเงิน .................................... บาท  มาพรอมกับใบตอบรับนี้ดวย  

 

ลงช่ือ ........................................................................  ผูปกครอง      โทรศัพท  ................................................. 

ท่ี กจิกรรม เวลาเรียน ราคา/ภาคเรียน หมายเหตุ 

1. วายนํ้า  (เชา)    (ป.1 – ป.6) 09.00 – 10.00  น.   2,500 บาท  

2. วายนํ้า (เชา)     (ป.1 – ป.6) 10.15 – 11.15 น.   2,500 บาท  

3. วายนํ้า (บาย)    (ป.1 – ป.6) 13.30 – 14.30 น.   2,500 บาท    จํานวน 15 คน 

4. วายนํ้า (บาย)    (ป.1 – ป.6) 14.30 – 15.30 น.    2,500 บาท  จํานวน 15 คน 

5. ฟุตบอล           (ป.1 – ป.6) 13.30 – 15.30 น. 2,500 บาท   รับชุดฟุตบอล 1 ชุด 

6. บาสเกตบอล     (ป.1 – ป.6) 13.30 – 15.30 น.   2,200 บาท รับชุดบาสฯ 1 ชุด 

7. เทควันโด         (ป.1 – ป.6) 13.30 – 15.30 น.   3,200 บาท   เปด 10 คนข้ึนไป 

8. คอมพิวเตอร (ป.1 – ป.3) Scratch Typing & Paint 3D   13.30 – 15.30 น. 2,800  บาท เรียนที่ช้ัน 5 อาคารมารีย 

9. คอมพิวเตอร (ป.4 – ป.6) Infographic Design    13.30 – 15.30 น. 2,800  บาท เรียนที่ช้ัน 5 อาคารมารีย 

10 คอมพิวเตอร (ม.1 – ม.3) ฝกคิดเปนระบบดวยภาษา Python 13.30 – 15.30 น. 2,800  บาท เรียนที่ช้ัน 5 อาคารมารีย 

11. ภาษาจีน (ป.1 – ป.3)  Chinese for fun 13.30 – 15.00 น. 2,800 บาท สอนโดยครูชาวจีน 

12. ภาษาจีน (ป.4- ป.6)  Enjoy learning Chinese 13.30 – 15.00 น. 2,800 บาท สอนโดยครูชาวจีน 

13. ภาษาจีน (ม.1 – ม.3)  Chinese in Daily Life 13.30 – 15.00 น. 2,800 บาท สอนโดยครูชาวจีน 

14. ไวโอลิน (ป.4 – ม.3) 13.30 – 15.30 น. 6,000 บาท จํานวน 10 คน 

15. Sport Stacking   (ป.1 – ป.6) 13.30 – 15.30 น. 2,500 บาท จํานวน 15 คน 
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