
 
 
 

EXPLORE, LEARN, PLAY AND DISCOVER 
Give your child an amazing experience that they will never forget! 

 

รบัสมคัร:  ระดบัชัน้ อ. 1 – อ. 3 (รบับคุคลภายนอกดวย)  

เริม่เรยีน:  วนัจนัทรที ่8  – วนัจนัทรที ่29 ตลุาคม 2561 

Project:  Transportation 

การเรยีนการสอน: กจิกรรมบรูณาการแบบ 4 D  3 ภาษา  (ไทย องักฤษ และจนี)  
 

Learning Area Art & Workshop Game & Play 

1. Students explore different modes of   
transportation (air, land, water) รูจักประเภทของการ
คมนาคม 
2. Read a transportation story and sing a   
transportation song. อานเรื่องเก่ียวกับการคมนาคมและ 
ฝกรองเพลง 
3. Compare and contrast past and present 
transportation vehicles. เรียนรูความแตกตางของพาหนะ 
ในอดีตและปจจุบัน 
4. Explore transportation vehicles that are in the 
community, or in everyday life and interesting.  
รูจักและสังเกตพาหนะท่ีพบในชุมชนและใน ชีวิตประจําวัน 

5. Learn various vehicles and their purposes. เรยีนรู
ประโยชนของพาหนะท่ีถูกนํามาใชงาน 
 

1. Car or train craft with sponge painting. วาดภาพรถยนตหรือรถไฟโดยใช
ฟองนํ้ากดทับบนกระดาษ 
2. Building a car or any kind of vehicle. (Use selective materials)  
ประดิษฐรถยนต หรือพาหนะอ่ืนๆโดยใชวัสดุตามความเหมะสม 
3. Letter Roads.(Literacy)  Drive over the shapes of the letters with mini 
toy cars. ฝกอานตัวอักษรโดยใชรถของเลนวิ่งบนตัวอักษร 
4. Cars Ramps & Cars. (Math) Test the cars to see how well they roll on 
a ramp, also, change the height of the ramp and test it again.  
นักเรียนศึกษาความเร็วของรถเม่ือวิ่งบนทางลาดชัน 
5. Children record number of the cars they see, distinguish by color of 
the cars they see.  เรียนจํานวนนับและสีจากการสังเกตรถท่ีวิ่งบนถนน 

6. Traffic Light Cookies (Cooking)  รูจักสัญญาณไฟจราจรจากการเติมสีทําขนม  
สีเขียว เหลือง แดง บนคุกก้ี 

1. Transportation Dramatic Play แสดงละครส้ัน
เก่ียวกับการคมนาคม 
2. Play a game of Red Light-Green Light...With 
A Twist. 
เลนเกมเพื่อเรียนรูเรื่องสัญญาณไฟจราจร 
3. Musical Transportation  
  Theme Chairs.เลนเกมจับคูพาหนะประเภทเดียวกัน  
4. Airplane Cloud Jumping 
เลนเกมขับเครื่องบินบนกอนเมฆ 

 

 

 

October Camp @ Sombunwit 



 
กจิกรรมเสรมิอืน่ๆ 14 ครัง้ / คอรส   เรยีนจนัทร – ศกุร 

         Early Bird สมคัรภายใน วนัศกุรที ่7 ก.ย. 61 รบัฟร ีCD รวมภาพกจิกรรมนารกัๆของเดก็ๆใน October Camp 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร สามญั English Program 

ราคา/ คอรส  7,000 บาท  9,850 บาท 

วนั/ เวลา จนัทร – ศกุร / 8:30 น. -  14:30 น. 

ระดบัชัน้ทีร่บั อนบุาล 1 – อนบุาล 3 

ความแตกตาง ทกุกจิกรรมเปน
ภาษาไทย  ยกเวน
กจิกรรม ภาษาจนี 

สปัดาหละ 1 ครัง้ รวม

วายน้าํ และกฬีา 

ทกุกจิกรรมเปนภาษาองักฤษ ยกเวน
กจิกรรมภาษาไทย และภาษาจนี 

สปัดาหละ 3 ครัง้ รวมวายน้าํ และกฬีา 

หมายเหต ุ • รวม คาอุปกรณตางๆ  นม  เชา-บาย อาหารกลางวัน   

• หยดุ วันท่ี 15 ต.ค. 61 (ชดเชยวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9) 

และ 23  ต.ค. 61 (วันปยมหาราช) 

• รับนักเรียนกลับไมเกิน 15.00 น. ยกเวน เด็กท่ีเรียน
กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน 

No. วิชา รอบเวลาเรยีน 
ราคา/ คอรส 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1.  

 โปรแกรมเตรยีมความพรอมเขา ป.1 

Preparation for Prothom 1 

(For K.3 only) 

8:30-14:30 น. 

 
8,500 

 ชวงเชาเรียน ภาษาไทยคณิตศาสตร  
   เชาว ชวงบายเลนเกมการศึกษา และ 
   พละ 

 รวมอาหารกลางวัน นม และอาหาร 
    วางบาย 

2.  
Fun Phonics 

(รบัจาํนวน 10 คน) 

14:40-15:30 น. 

 
2,800 

ฝกการออกเสียง และการผสมคํา 

(Phonics) 

3.  
Mandarin 

(รบัจาํนวน 10 คน) 

 

14:40-15:30 น. 

 

2,800 

เรียนรูและสนุกสนานกับบทสนทนา และ
คลังคําศัพทใหมๆ ที่ใชในสถานการณจริง 
ผานกิจกรรมบูรณาการ และเกม
การศึกษา 

4.  Art & Craft 

 

14:40-15:30 น. 

 

3,500 

รวมคาอปุกรณทกุอยาง 

เรียนวาดภาพ ลงสีประเภทตางๆ ปน 
และประดิษฐ 

(เรียนเปนกลุมๆละ 3 คน ขึ้นไป) 

5.  Swimming 
14:40-15:30 น. 

15:40-16:30 น. 
2,300 

เรียนเปนกลุมๆละ 3 คน ขึ้นไป 

(เรยีนเดีย่ว ติดตอหองธรุการ) 

6.  Cooking is Fun! 14:40-16:00 น. 4,000 รวมคาอปุกรณทกุอยาง 

7.  อาหารเชา / อาหารเยน็  650 
กรณีรับประทานอาหารเชา ควรมาถึง

โรงเรียนกอน 8:20 น. 

ตดิตอสอบถาม:  โรงเรยีนสมบญุวทิย   

  571  ถ. พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 

  โทร 02-428-4572-5  / Web-site: sombunwit.ac.th 
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