


ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

หมวดวิชาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

เดือนพฤศจิกายน  เรียนวันเสาร์ท่ี 5, 12, 19,  26              เดือนธันวาคม     เรียนวันเสาร์ที่  3, 17 

เดือนมกราคม      เรียนวันเสาร์ที่  7,  28                        เดือนกุมภาพันธ์  เรียนวันเสาร์ท่ี  4, 11, 18, 25 

 (วิชาละ 1,300 บาท) 

คาบเรียน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 08.30  -  09.30 น. ภาษาอังกฤษ ป.2/1  

2 09.30  -  10.30 น. Math ป.2/1  

  คณิตศาสตร์ ป.2/2  

 10.30  -  10.45 น. พัก   

3 10.45  -  11.45 น. ภาษาไทย ป.2/1  

4 11.45  -  12.45 น. Science ป.2/1  

  วิทยาศาสตร์ ป.2/2  

 

หมายเหตุ :  ถ้านักเรียนมีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน  สามารถขอเอกสารการเรียนในวันที่หยุดได้กับครูผู้สอน 

     วธิีสมัคร   :  1. ช าระเงินสดที่งานการเงินหรือครูประจ าชั้น   2. สมัครระบบออนไลน์ทาง website : student.sd.ac.th    

                     3. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “โรงเรียนเซนต์ดอมินิก” 

                         ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 174-2-00888-1   

         โปรดระบุบันทึกช่วยจ ำ “ชื่อนักเรียน  ชั้น และเลขประจ ำตัว” ให้ชัดเจน ส่งรูปถ่ำยสลิปกำรโอนและใบตอบรับที่ไลน์งำนกำรเงิน 

.......................................................................................................................................................................................  
                                   ใบตอบรับสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร ์                                       เลขที่ ......................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................  

ผู้ปกครองของเด็กชาย ....................................................................... ชั้น ........... / ........ เลขประจ าตัว................. 

สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ หมวดวิชาการในรายวิชาต่อไปนี้ 

             วิชาคณิตศาสตร ์   วิชา Math 

  วิชาวิทยาศาสตร์   วิชา Science 

    วิชาภาษาไทย    วิชาภาษาอังกฤษ 

พร้อมแนบเงินค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นจ านวนเงิน ................................ บาท  มาพร้อมกับใบตอบรับฉบับนี้ด้วย 

ลงชื่อ .............................................................  ผู้ปกครอง      โทรศัพท์  .............................................................. 



ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เดือนพฤศจิกายน  เรียนวันเสาร์ท่ี 5, 12, 19, 26               เดือนธันวาคม     เรียนวันเสาร์ที่  3, 17 

เดือนมกราคม      เรียนวันเสาร์ที่  7, 28                        เดือนกุมภาพันธ์   เรียนวันเสาร์ท่ี  4,  11, 18, 25 

หมายเหตุ:  ประถมศึกษาปีท่ี 2 งดเรียนวันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2565 (สอบ Starters) 

                  ประถมศึกษาปีท่ี 4 งดเรียนวันเสาร์ท่ี 19 พฤศจิกายน  2565 (สอบ Movers) 

                  ประถมศึกษาปีท่ี 6 งดเรียนวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 (สอบ Flyers) 

                  ประถมศึกษาปีท่ี 6 งดเรียนวันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566 (สอบ O-Net)   

หมวดกิจกรรม  สามารถเลือกเรียนได้ดังนี้ 

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

                                              ใบตอบรับสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (กิจกรรม)                       เลขที่ ......................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................... 

ผู้ปกครองของเด็กชาย .......................................................................... ชั้น ......... / ....... เลขประจ าตัว................. 

สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  กิจกรรมที่เลือกเรียน คือ 

1. .................................................................................   จ านวนเงิน   ................................ 

2. ..................................................................................  จ านวนเงิน   ................................  

พร้อมแนบเงินค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นจ านวนเงิน .................................... บาท  มาพร้อมกับใบตอบรับนี้ด้วย 

 

ลงชื่อ ........................................................................  ผู้ปกครอง      โทรศัพท์  ................................................. 

ที่ กิจกรรม เวลาเรียน ราคา/ภาคเรียน หมายเหตุ 
1. ว่ายน้ า  (เช้า)    (ป.1 – ป.6) 09.00 – 10.00  น.    2,500 บาท  
2. ว่ายน้ า (เช้า)     (ป.1 – ป.6) 10.15 – 11.15 น.   2,500 บาท  
3. ว่ายน้ า (บ่าย)    (ป.1 – ป.6) 13.30 – 14.30 น.   2,500 บาท    จ านวน 15 คน 
4. ว่ายน้ า (บ่าย)    (ป.1 – ป.6) 14.30 – 15.30 น.    2,500 บาท  จ านวน 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   เปิด 10 คนขึ้นไป 

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

9. คอมพิวเตอร์ (ป.4 – ป.6) Infographic Design    13.30 – 15.30 น. 2,800  บาท เรียนที่ชั้น 5 อาคารมารีย ์
10 คอมพิวเตอร์ (ม.1 – ม.3) ฝึกคิดเป็นระบบด้วยภาษา Python 13.30 – 15.30 น. 2,800  บาท เรียนที่ชั้น 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 จ านวน 10 คน 
15. Sport Stacking   (ป.1 – ป.6) 13.30 – 15.30 น. 2,500 บาท จ านวน 15 คน 
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