ที่ สธน.370/2561
เรื่อง

โรงเรียนสาธิตบางนา

29 ตุลาคม 2561
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนและเรียนพิเศษวันเสาร์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ด้วยโรงเรียนได้เห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรียนตามความถนัดด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคล จึงจัด
สอนพิเศษเพิ่มเติมให้นักเรียนสมัครเรียนตามความสนใจ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมหลังเลิกเรียน
 เรียนพิเศษตอนเย็นหลังเลิกเรียนในห้องเรียนปกติ ( เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี )
(ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,000 บาท)
เริ่มวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เตรียมอนุบาล เรียนเวลา 14.30 – 15.30 น. (การกระตุ้นสมองด้วย Active learning)
- อนุบาล 1 - 3 เรียนเวลา 14.30 – 15.30 น. (เน้นทบทวนบทเรียนและทาการบ้าน)
- ป.1-3
เรียนเวลา 15.30 – 16.30 น. (เน้นทบทวนบทเรียนและทาการบ้าน)
- ป.4-6
เรียนเวลา 15.30 – 16.30 น. (เน้นทบทวนบทเรียนและทาการบ้าน)
- ม.1–3
เรียนเวลา 15.45 – 16.45 น. (เน้นทบทวนบทเรียนและทาการบ้าน)
- ม.4-6
เรียนเวลา 15.45 – 16.45 น. (เรียนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล)
เลือกเรียนตามความสนใจได้คนละ 2 รายวิชา
(คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย)
หมายเหตุ นักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียน สามารถเรียนระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. รถโรงเรียนออกเวลา 16.10
2. กิจกรรมภาษาอังกฤษ
 ระดับอนุบาล ใช้หลักสูตร Brown University (ค่าเรียนภาคเรียนละ 5,400 บาท)
(รวมหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ คนละ 3 ชุด)
เรียนเวลา 14.30 – 15.30 น. (เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
 ระดับประถม – มัธยม ใช้หลักสูตร Cambridge University (ค่าเรียนภาคเรียนละ 4,200 บาท)
(รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม พร้อมให้สิทธิ์ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Cambridge
Examination Center ฟรี เมื่อลงทะเบียน 2 ภาคเรียน ติดต่อกัน)
เรียนเวลา 16.00 – 17.00 น.( เรียนวันอังคาร , และวันพฤหัสบดี )
เริ่มวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : ทุกชั้นเรียน หากมีต่ากว่า 5 คน จะไม่เปิดสอน
3. เรียนติวพิเศษ O-Net (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.6, ม.3) เรียนวันจันทร์ -วันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30
น. ติวพิเศษวิชาหลักในการสอบ O-Net 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,000 บาท) เริ่มวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 –
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

4. เรียนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 15.40 – 16.40 น. เริ่มเรียนศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน
2561 ถึง ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,600 บาท จานวน 12 ครั้ง) หากมี
นักเรียนต่ากว่า 4 คน จะไม่เปิดสอน
1. กีตา้ ร์ / อูคูเลเล่/เปียโน/ไวโอลีน (ประถม - มัธยม อูคูเลเล่ ต้องนามาเอง)
2. ดนตรีไทย ขิม /ระนาด /ขลุ่ย/จะเข้/ ซอ/ฆ้องวง (ประถม-มัธยม)
3. ศิลปะ ปั้นดินเบา (อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6)
4. บัลเล่ต์ รับตั้งแต่ อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 (อนุบาล เรียนเวลา 14.30 – 15.30 น.)
(ประถมศึกษา เรียน เวลา 15.40 – 16.40 น.) และมีค่าชุดบัลเล่ต์ 650 บาท ถุงน่อง 250 บาท
รองเท้า 300 บาท (ติดต่อที่ครูผู้สอน)
5. นาฏศิลป์/ราไทย (รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ขึ้นไป)
5. เรียนว่ายน้า *** สระว่ายน้าของโรงเรียนเป็นระบบเกลือ***(เริ่มเรียนจันทร์ที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2561)
1. ระดับ Beginner รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ขึ้นไป (เวลา 16.30 – 17.30 น.)
- เรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ศุกร์) ภาคเรียนละ 3,000 บาท
- เรียน 2 ครั้ง/สัปดาห์ (จันทร์,พุธ) ภาคเรียนละ 5,000 บาท
- เรียน 3 ครั้ง/สัปดาห์ (จันทร์,พุธ,ศุกร์) ภาคเรียนละ 6,300 บาท
2. ระดับ Advance สาหรับนักกีฬา ฝึกซ้อมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น.
ค่าสมาชิกชมรม เดือนละ 2,500 บาท (โดยนักเรียนสามารถติดต่อทดสอบระดับจากโค้ช
ก่อนจึงจะสมัครในหลักสูตรนี้ได้)
6. เรียนฟุตบอล เวลา 16.30 – 18.00 น. (รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ขึ้นไป เริ่มเรียน อังคารที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2561)
o เรียน 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ค่าเรียน 4,800 บาท/ภาคเรียน (วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี)
7. เรียนเทควันโด (รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ขึ้นไป ค่าเรียนภาคเรียนละ 4,800 บาท)
o เรียน 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ (วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น. )
(เริ่มเรียน อังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
8. กิจกรรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 16.00 – 17.30 น.
- Animation & Coding ระดับชั้น ป.1 – 2 (เรียนทุกวันศุกร์ ค่าเรียนภาคเรียนละ 5,500 บาท) เรียนรู้
การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง แอนนิเมชั่นเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ
- Game Creator ระดับชั้น ป.3 -4 (เรียนทุกวันพุธ ค่าเรียนภาคเรียนละ 5,500 บาท) เรียนรู้การสร้าง
เกมในโลก 3 มิติ ด้วยการใช้ Block Code พร้อมทั้งออกแบบสิ่งแวดล้อมของเกมและวางแผนการ
ดาเนินเรื่องให้ตัวละครครบบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- Robotics Programming ระดับชั้น ป.5 – ป.6 (เรียนทุกวันศุกร์ ค่าเรียนภาคเรียนละ 7,700 บาท)
- Web Development ระดับชั้น ป.5 – ป.6 (เรียนทุกวันพุธ ค่าเรียนภาคเรียนละ 6,000 บาท)

2. กิจกรรมวันเสาร์
1. เรียนภาษาอังกฤษ เวลา 9.00 – 12.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ค่าเรียนภาคเรียนละ 5,400 บาท)
- ระดับอนุบาล English is FUN เรียนภาษาอังกฤษใช้หลักสูตร Cambridge University (รวมหนังสือ
นิทานภาษาอังกฤษ คนละ 3 ชุด)
- ระดับประถม – มัธยม ใช้หลักสูตร Cambridge University (รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม พร้อมให้สิทธิ์ใน
การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge Examination Center ฟรี เมื่อลงทะเบียนเรียน
2 ภาคเรียนติดต่อกัน)
หมายเหตุ ทุกชั้นเรียน หากมีต่ากว่า 5 คน จะไม่เปิดสอน
2. เรียนศิลปะ ดนตรี เวลา 9.00 – 12.00 น. (รับนักเรียน อ.1 – ป.6 ค่าเรียนภาคเรียนละ 5,500 บาท )
เริ่มวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แบ่งการเรียนออกเป็นวิชาศิลปะ และดนตรี นักเรียนทุกคนจะ
ได้เรียนทั้ง 2 วิชาโดยการสลับกลุ่มเรียน ตามความเหมาะสมของช่วงวัย เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และ
พัฒนาการด้านกาย อารมณ์ไปพร้อมกัน โดยวิชาศิลปะเน้นการสร้างสรรค์งานศิลปะประดิษฐ์ วาด
ระบาย พิมพ์ ปั้น วิชาดนตรีฝึกทักษะการฟัง พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ ครูอนิวัฒน์ ทองสีดา 085-9504059 (ครูลม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามความสนใจ และสมัครเรียนพร้อมชาระเงินได้ที่ห้องธุรการ
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
( ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ )
ผู้อานวยการ
รายการ
ทบทวนการเรียนทาการบ้าน
เรียนการกระตุ้นสมองด้วย Active learning)
ติว O-NET ป.6 และ ม.3
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
ว่ายน้า/เทควันโด
การเขียนโปรแกรม
ฟุตบอล
ธุรการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อนุบาล ครูอู 089-6697450
ฝ่ายอนุบาล 02 7504965 ต่อ 127
ประถม ครูแพร 087-7171712
มัธยมศึกษา ครูอ้อย 061-8269753
ประถม ครูแพร 087-7171712
มัธยมศึกษา ครูอ้อย 061-8269753
T.Terry 099-3453045
ครูลม 085-9504059
ครูต้อม 081-4441149
ครูเก๋ 086-7813655
ครูแม็ค 088-9903448
02-7504965 , 02-7524670

**** เรื่องการบริการรถโรงเรียน***
- ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์ให้นักเรียนเรียนพิเศษ รอบวันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถสมัครให้นักเรียนเรียนพิเศษ
ได้ โดยนักเรียนจะเรียนตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.00 น. รถโรงเรียนจะออกจากโรงเรียนเวลา 16.10 น. ทุกคันทุก
สาย
- สาหรับนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ที่ประสงค์ใช้บริการรถโรงเรียน กรุณาแจ้งความประสงค์ที่
คุณชาญวุฒิ 081-989-5844 พร้อมติดต่อชาระค่ารถพร้อมค่าเรียนพิเศษได้ที่ห้องธุรการ (ทางโรงเรียนต้องสารวจ
จานวนนักเรียนและเส้นทางอีกครัง้ )
***ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้***
(โปรดส่งคาตอบพร้อมชาระเงินที่ธุรการภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 )
ใบสมัครเรียนกิจกรรมพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์)
ชื่อ – สกุล (ด.ช./ด.ญ.)..................................................................................................... ชั้น .................................
รายการ

ค่าใช้จ่าย

วันเรียน

เริ่มเรียน

การกระตุ้นสมองด้วย Active learning
เตรียมอนุบาล
ทาการบ้าน อ.1 - 3
ทาการบ้าน ป. 1- 6
เฉพาะ ม.1 – 6 วิชาที่ เลือก คือ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม

3,000/ภาคเรียน

จันทร์ – พฤหัสบดี

5 พ.ย. 61

วันสุดท้ายของ
การเรียน
7 ก.พ. 62

 ติว O-NET

3,000/ภาคเรียน

จันทร์ – พฤหัสบดี

5 พ.ย. 61

7 ก.พ. 62

 ภาษาอังกฤษ อนุบาล

5,400/ภาคเรียน

จันทร์ – พฤหัสบดี

5 พ.ย. 61

7 ก.พ. 62

 ภาษาอังกฤษ ประถม – มัธยม

4,200/ภาคเรียน

อังคาร และ พฤหัสบดี

6 พ.ย. 61

7 ก.พ. 62

 ดนตรีไทย…………………….…….

3,600/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 ดนตรีสากล ............................

3,600/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 ศิลปะ

3,600/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 บัลเล่ต์

3,600/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 เขียนโปรแกรม ป.1 -2

5,500/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 เขียนโปรแกรม ป.3 -4

5,500/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 เขียนโปรแกรม ป.5 ขึ้นไป

6,900/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 ว่ายน้า Beginner 1 ครั้ง/สัปดาห์

3,000/ภาคเรียน

ศุกร์

9 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 ว่ายน้า Beginner 2 ครั้ง/สัปดาห์

5,000/ภาคเรียน

จันทร์ และ พุธ

5 พ.ย. 61

6 ก.พ. 62

 ว่ายน้า Beginner 3 ครั้ง/สัปดาห์

6,300/ภาคเรียน

จันทร์,พุธ,ศุกร์

5 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

2,500/เดือน

จันทร์ - ศุกร์

5 พ.ย. 61

8 ก.พ.62

 ฟุตบอล 2 ครั้ง/สัปดาห์

4,800/ภาคเรียน

อังคาร และ พฤหัสบดี

6 พ.ย. 61

7 ก.พ. 62

 เทควันโด 2 ครั้ง/สัปดาห์

4,800/ภาคเรียน

อังคาร และ พฤหัสบดี

6 พ.ย. 61

7 ก.พ. 62

 ว่ายน้า Advance

(โปรดส่งคาตอบพร้อมชาระเงินที่ธุรการภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 )
ใบสมัครเรียนกิจกรรมพิเศษ (วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ชื่อ – สกุล (ด.ช./ด.ญ.)..................................................................................................... ชั้น .................................
รายการ

ค่าใช้จ่าย

 ภาษาอังกฤษอนุบาล ประถม
และมัธยม

5,400/ภาคเรียน

 ศิลปะ และ ดนตรี

5,500/ภาคเรียน

ตารางเรียน
3 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 หยุดงานประจาปีโรงเรียน
15 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 หยุดวันเทศกาลปีใหม่
5 ม.ค. 62 หยุดเทศกาลปีใหม่
12 ม.ค. 62 หยุดวันเด็ก
19 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62

