
 

 

 

 

 

   Summer Camp is all about explore, learn, play and discover. Each day includes sensory activities, art, science, 

literacy, math, story time, and group games. Your kids will have a wonderful summer, and have a great time!  Summer น้ี 

มาร่วมสาํรวจ เรียนรู้ เล่น และคน้พบ เก่ียวกบัหุ่นยนต ์ผา่นกิจกรรมบูรณาการ ทางดา้นวทิยาศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ เกม 

และนิทานดว้ยกนันะคะ 

รับสมัคร     : ระดับช้ัน อ. 2 – ป. 1 (รับบุคคลภายนอกด้วย) 

เร่ิมเรียน      : คอร์สที่ 1 :   ต้ังแต่ วันจันทร์ที่  11  – วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  

คอร์สที่ 2 :   ต้ังแต่ วันจันทร์ที่    1  – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 

การเรียนการสอน  : กิจกรรมบูรณาการแบบ 4 D 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน)  
 

Learning Area Samples of Learning Activities 

1. Students are introduced to robots, including ones that exist in  

    their everyday lives.  

    นกัเรียนจะไดรู้้จกักบัหุ่นยนตใ์นรูปของส่ิงประดิษฐ ์และ     

    หุ่นยนตท่ี์ถูกนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2. Students learn about the kinds of things that robots do. 

    นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีหุ่นยนตส์ามารถทาํได ้

3. Students will create their own robots. (may use recycle  

    objects)  นกัเรียนประดิษฐหุ่์นยนตข์องตวัเอง (อาจประดิษฐ ์

    จากวสัดุเหลือใช)้  

4. Students learn about math: counting, patterning, and shapes ;  

    literacy : beginning sounds, and letter recognition ; science :  

    magnetism and more with robot-inspired activities.  นกัเรียน 

    จะไดเ้รียนรู้ด้านคณติศาสตร์ เช่นการนบั และรูปทรง 

    เรขาคณิต ด้านภาษา เช่น เสียง ตวัอกัษรนาํ ด้านวทิยาศาสตร์  

    เช่น  แรงดึงดูดของแม่เหล็ก และอ่ืน ๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวจะ 

    เนน้ในเร่ืองของหุ่นยนตเ์ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน       

    เพ่ือให้นกัเรียนเรียนอยา่งมีความสุข สนุกสนาน มีความคิด 

    สร้างสรรค ์มีความเป็นผูน้าํ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการ 

    เติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีคุณภาพและมีชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมี 

    ความสุข 

 1. Robot Order Number Order Puzzle: Children place the robot  

     pieces in order to create a robot.   เด็ก ๆวางช้ินส่วนของหุ่นยนตท่ี์ 

    ถูกแยกจากกนั เพ่ือประกอบให้เป็นหุ่นยนตท่ี์สมบูรณ์ 

2. Robot Themed Beginning Sound Match: Matching the letter  

   (lower or upper case) with the picture that starts with that letter. 

   รูปหุ่นยนตก์บัเสียงพยญัชณะ : ใชรู้ปหุ่นยนต์ในการสอนตวัอกัษร  

   (ตวัพิมพเ์ล็กหรือตวัพิมพใ์หญ่) โดยใชว้ิธีจบัคู่ภาพกบัเสียงพยญัชนะ 

   ให้เป็นรูปหุ่นยนตท่ี์สมบูรณ์ 

3. Dancing Robot Songs: Listen and watch the song about dancing     

    robots, then let the class turn into dancing robots.  หุ่นยนตเ์ตน้รํา : 

    ฟังและดูเพลงเก่ียวกบัหุ่นยนตเ์ตน้รํา แลว้ให้นกัเรียนเตน้โดยทาํ 

    ท่าทางเหมือนหุ่นยนต ์

4. Magnet Tray: Place magnets, magnetic items and non-magnetic  

    items on a tray. Children can explore what is magnetic item and  

    what isn’t.   ถาดแม่เหล็ก: วางวตัถุท่ีเป็นแม่เหล็กและท่ีไม่ใช่ 

    แม่เหล็กลงบนถาด เพ่ือให้เด็กๆไดศึ้กษาว่าวตัถุใดเป็นแม่เหล็กและ 

    วตัถุใดไม่ใช่แม่เหล็ก 

5. Number cards : Place robot number cards on a tray. Children can  

    put them in numerical order, count them, sort them, read them, etc. 

    บตัรตวัเลข : เด็กๆสามารถเรียงลาํดบับตัรท่ีทาํเป็นรูปหุ่นยนตแ์ละมี 

    หมายเลขกาํกบัอยูไ่ด ้สามารถนบัจาํนวนของหุ่นยนต ์แยกประเภท 

    ของหุ่นยนต ์อ่านตวัเลขหรืออ่ืน ๆ ตามท่ีครูแนะนาํ 
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Theme That Kids Will Surely Enjoy 



         Early Bird สมคัรภายใน วนัจนัทร์ที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 นี ้  

            ฟรี! รูปถ่ายกจิกรรมในค่าย จาํนวน 10 ใบ/คอร์ส 

หลกัสูตร Robots Theme 

ราคา/ คอร์ส  9,850 บาท 

วนั/ เวลา จันทร์ – ศุกร์ / 8:30 น. -  14:30 น. 

ระดับช้ันทีรั่บ อนุบาล 2 – ประถม 1 

กจิกรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน คณิต นิทาน กีฬา วา่ยนํ้ า ศิลปะ (บูรณาการผ่าน Project) 

หมายเหตุ • รายละเอียดในการเรียนการสอน 2 คอร์ส ไม่ซํ้ ากนั สามารถลงทะเบียน เรียนทั้ง 2 คอร์สได ้

• รวม ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  นม  เชา้-บ่าย อาหารกลางวนั   

• วนัท่ี  10  เม.ย. 62  มีกิจกรรมวนัสงกรานต ์ 

• หยุด วนัท่ี 8 เม.ย.62 (ชดเชยวันจักรี)  และ วนัท่ี  11-17  เม.ย. 62 (สงกรานต์) 

• รับนกัเรียนกลบัไม่เกิน 15:00 น. ยกเว้นเด็กท่ีเรียนกิจกรรมเสริมหลงัเลิกเรียน 
 

กิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ 14 คร้ัง/ คอร์ส   เรียนจันทร์ – ศุกร์ 

No. วิชา รอบเวลาเรียน 
ราคา/ คอร์ส 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โปรแกรมเตรียมความพร้อม อ.1  (Prep for K.1) 8:30-14:30 น. *19,500 *ต้ังแต่ วนัพฤหัสบดีที่  7  ม.ีค.-วนัศกุร์ที่ 26 เม.ย.2562 

2. 
โปรแกรมเตรียมความพร้อม อ.3 และ ป.1 

(Prep for K.3 or P.1) 

8:30-12:00 น. 

8:30-14:30 น. 
7,000 /8,500 เลือกเรียน เฉพาะรอบเช้า หรือเตม็วนั 

3. Mandarin  (จีน) 14:40-15:30 น. 2,800 
เรียนรู้และสนุกสนานกับบทสนทนา และคลังคาํศพัท์ใหม่ๆ ที่ใช้

ในสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมบรูณาการ และเกมการศึกษา 

4. Fun Phonics 14:40-15:30 น. 2,800 ฝึกการออกเสียง และการผสมคาํ 

5. 

 
Art & Craft 14:40-15:30 น. 3,500 

รวมค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง 

เรียนวาดภาพ ลงสีประเภทต่างๆ ป้ัน และประดิษฐ์ 

(เรียนเป็นกลุ่มๆละ 3 คน ขึน้ไป) 

6. Swimming 
14:40-15:30 น. 

15:40-16:30 น. 
2,300 เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ขึน้ไป   (เรียนเดี่ยวติดต่อห้องธุรการ) 

7. Cooking is Fun! 14:40-15:30 น. 3,500 รวมค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง  (เรียนเป็นกลุ่มๆละ 3 คน ขึน้ไป) 

8. Thai Dance  (รําไทย) 12:00-12:50 น. 2,300 เรียนเป็นกลุ่มๆละ 3 คน ขึน้ไป 

9. อาหารเช้า / อาหารเย็น  650 กรณีรับประทานอาหารเช้า ควรมาถึงโรงเรียนก่อน 08.20 น. 

         

          ติดต่อสอบถาม : โรงเรียนสมบุญวิทย์   

          571  ถ. พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150  

          โทร 02-428-4574  / Web-site: sombunwit.ac.th  


