
รับสมัคร : ระดับช้ัน อ.2 – ป. 2 (รับบุคคลภายนอกดวย)  
เร่ิมเรียน :  คอรสที่ 1 :   ต้ังแต วันจันทรที่  13  – วันพฤหัสบดีที่  30 มีนาคม  2560           
    คอรสที่ 2 :   ต้ังแต วันจันทรที่   3  – วันศุกรที่  28  เมษายน 2560 
การเรียนการสอน :  กิจกรรมบูรณาการแบบ 4 D  3 ภาษา  (ไทย  อังกฤษ  และจีน)  ในแตละ station โดยใชทฤษฏีบูรณาการดังนี้:  
                       Project Based Learning   เรียนรู และลงมือปฏิบัติในโครงการ 
                       Multiple  Intelligences  (พหุปญญา)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 8 ดาน  
                       Montessori (มอนเทสซอร่ี)  กิจกรรมกระตุนประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในกลุมประสบการณชีวิต    ประสาทสัมผัส  และวิชาการ 
                       STEM ( Science + Technology + Engineer + Mathematics)  กิจกรรมบูรณาการกลุมวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรม และ คณิตศาสตรเขาดวยกัน 

No.                     Station Exploration Discovery 

1. 
Nature  
(ธรรมชาตริอบตัว) 

สํารวจธรรมชาติรอบตัว  ร�จักภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ  เรียนร�
วัฒนธรรม  ความเป�นอยู�ของแต�ละชุมชน 
(Explore our big world, nature, geography, weather, culture and 
habitat in each community.) 

 สํารวจธรรมชาติในโรงเรียน (Nature walks around our school) 
 วัฒนธรรม :  วันหยุด  การแต�งกาย และอาหาร (Culture: Holidays, Costume and food) 
 ภูมิประเทศ : ทวีปบนแผนที่โลก  มหาสมทุร  ทะเล  และเกาะ (Geography: Continents, Ocean, Sea and 

Island) 
 ภูมิอากาศของแต�ละทวีปแต�ละโซน (The climates of each geography/zone)                                           

2. 
Experiment 
(การทดลอง) 

สนุกกับการตั้งสมมติฐาน  ทดลอง และผลการทดลองวิทยาศาสตร�ต�างๆ 
(Enjoy the world of science by having fun exploring with 
fascination, hands on experiments.) 

 จะเกิดอะไรขึ้น ถ�าผสมน้ํากบัน้ํามัน (What happens when you try mixing oil and water? Do they want to 
be mixed?) 

 จะเกิดอะไรขึ้น  ถ�าใส�ลูกอมเมนทอสใน Coke (Create and erupting geyser with Diet Coke and Mentos.) 
 จะมีความแตกต�างระหว�างช็อกโกแลตขาวและดํา ตอนละลายหรือไม� (Under what conditions does chocolate 

melt?  Is it different for white and dark chocolate?) 
 เมื่อตากแดด ผ�าสีไหนแห�งเร็วกว�ากัน (The sun heats some colors quicker than others, find out which 

absorb and which reflect more light.) 

3. 
Adventure 
(การผจญภัย) 

เป�ดประสบการณ�แนววิทย�กับฐานลกูเสือทั้งทางบก และทางน้ํา                       
พร�อมผจญภัยเดินป�า (Fun with outdoor adventure activities in 
camping.) 

 วิธีการดูทิศทาง (How to know the direction?  Which direction is East or West?) 
 อุปกรณ� พร�อมทักษะพ้ืนฐานภาคสนาม  (Camping equipment and skills) 
 ฝ�กความมั่นใจ  การตัดสินใจ  การแก�ป�ญหาด�วยตนเอง (Confidence, decision-making and problem-

solving skills) 

 
 

 

 

EXPLORATION, EXPERIMENT, ADVENTURE AND DISCOVERY 
Give your child an amazing experience that they will never forget! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร สามัญ English Program 

ราคา/คอรส 7,000  บาท 9,850  บาท 

วัน/เวลา จันทร – ศุกร / 8:30 น. -  14:30 น. 

ระดับชั้นท่ีรับ อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปท่ี 2 

กิจกรรม ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คณิต  นิทาน  กีฬา  วายน้ํา  ศิลปะ (บูรณาการผาน  Project) 

ความแตกตาง 
ทุกกิจกรรมเปนภาษาไทย  
ยกเวน  กิจกรรม ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาจีน สัปดาหละ 1 คร้ัง 

ทุกกิจกรรมเปนภาษาอังกฤษ  
ยกเวน  กิจกรรมภาษาไทย และภาษาจีน
สัปดาหละ 3 คร้ัง และกีฬา 

หมายเหตุ 

  รวม   คาอุปกรณตางๆ  นม  เชา-บาย อาหารกลางวัน  
  วันท่ี 7 เม.ย. 60   มีกิจกรรมวันสงกรานต 
  หยุด วันสงกรานต  วันท่ี  10 – 14   เม.ย.  60 
  รับนักเรียนกลับไมเกิน 15:00 น.  ยกเวน เด็กท่ีเรียนกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน 

 

 

  กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ 14 คร้ัง/ คอรส   เรียนจันทร – ศุกร 

No. วิชา รอบเวลาเรียน ราคา/คอรส  
(บาท) หมายเหตุ 

1. ภาษาจีน 14:40-15:30 น. 2,800 
เรียนรูและสนุกสนานกับบทสนทนา และ
คลังคําศัพทใหมๆ ท่ีใชสถานการณจริง   

ผานกิจกรรมบูรณาการ และเกมการศึกษา 

2. ศิลปะ 14:40-15:30 น. 3,500 
รวมคาอุปกรณทุกอยาง เรียนวาดภาพ  
ลงสีประเภทตางๆ ปน และประดิษฐ  
(เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป) 

3. วายน้ํา 14:40-15:30 น. 
15:40-16:30 น. 2,300 เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป 

(เรียนเดี่ยว ติดตอธุรการ) 

4. Cooking is Fun! 14:40-15:30 น. 3,500 รวมคาอุปกรณทุกอยาง 
(เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป) 

5. รําไทย 12:00-12:50 น. 2,300 เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป 

6. ดูแลหลังเลิกเรียน 

15:00-17:00 น. 1,000 
ฟงนิทาน เลนสนาม ขี่จักรยาน อาบน้ํา 
หมายเหตุ: 
 ขอความรวมมือมารับนักเรียนใหตรง 
    ตามรอบเวลาที่ชําระเงินไว 
 รอบ 16.30 น. เฉพาะหลังเลิกเรียนพิเศษ 
 รับเกินเวลาที่กําหนด  คิดคาใชจายดังนี้ 
หากมาชาภายใน 15 นาที ชําระเพ่ิม 50 บ./ครั้ง 
หากมาชาภายใน 30 นาที ชําระเพ่ิม 100 บ./ครั้ง 
หากมาชาภายใน 60 นาที ชําระเพ่ิม 150 บ./ครั้ง 
หากมาชามากกวา 60 นาที ชําระเพ่ิม 200 บ./ครั้ง 

15:00-17:30 น. 1,500 

15:00-18:00 น. 2,000 

7. อาหารเชา/ 
อาหารเย็น 

 650 กรณีรับประทานอาหารเชา  ควรมาถึง 
โรงเรียนกอน 8:20 น. 

 

ติดตอสอบถาม:  âÃ§àÃÕÂ¹ÊÁºØÇÔ·Â� 571 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 2 á¢Ç§ºÒ§Á´ à¢µ¨ÍÁ·Í§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 
                   â·Ã. 02-4284572-5 / Web-site: sombunwit.ac.th 

       สิทธิพิเศษ! :             Early Booking Offers:  สมัครภายในวันศุกรท่ี 10 กุมภาพันธ 2560   ฟรี ! ชุดผจญภัย (เสื้อยืด 1 ตัว + กางกาง 1 ตัว )  
 

                 สมัคร 2 คอรส  ฟร ี! ชุดผจญภัย (เสือ้ยืด 2 ตัว + กางเกง 1 ตัว) 
  


