
             รับเด็กที่เข้าเต็มคา่ยเทา่นัน้   ไมรั่บรายวนั หรือ รายสปัดาห์   

                 

  
     วันที่   1 – 19  ตุลาคม 2561 (14 วัน) 

                                      จดัโดย  ทีมครูปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ   และครูสอนทกัษะพเิศษท่านอ่ืนๆ   

         รับเดก็ระดับ ปฐมวัย 1 –  3  ทัง้ หญิง และ ชาย  จ านวน  40  คน 
                               
 

สนุกสนานวันปิดภาคเรียน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเดก็ปฐมวัยทุกคน ด้วยกิจกรรม 

Brain Break    ฝึกสมองซีกซ้ายและขวา     ศลิปะสรรค์สร้าง      ภาษาสนุกในชีวิตประจ าวัน 

ร่วมกันปลูกพืชผัก    เคลื่อนไหวร่างกาย ด้วย เกม เพลง Dance  เต้นร า และกจิกรรมอ่ืนๆ  

  

   
( ค่าลงทะเบยีนรวม ค่าอาหารกลางวนั นม ผลไม้ อาหารว่างบ่าย ค่ากจิกรรม ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เร่ิมรับเดก็เวลา 07.45 น.   
กิจกรรมในห้องเรียนเร่ิม  09.00 – 15.30 น.  
15.30 น – 16.30 น. เลน่สนามรอผู้ปกครองมารับ 
คา่ลว่งเวลา หลงัเวลา 

 16.30-17.00น. คา่ล่วงเวลา  50 บาท/วนั 
   (โปรดช าระเงินท่ีครูเวรประจ าวนั)  
**สิ่งท่ีต้องเตรียมมา กระตกิ หรือ กระบอกใสน่ า้ด่ืม  ท่ี
นอนแบบปิกนิก  ชดุส ารองใสไ่ว้ในกระเป๋า 1 ชดุ 
นมกลอ่งรสจืด 1 หรือ 2 กลอ่งตามจ านวนท่ีต้องการด่ืม สมคัรและโอนเงนิได้ที ่  บญัชี    สมาคม YWCA กรุงเทพฯ 

ธนาคารกรุงเทพฯ    สาขาสวนพลู    200-0-59965-0 

ธนาคารกสิกรไทย   สาขาสีลม  001—2-63748-9 

ธนาคาร UOB   สาขาไทยวา  094-2-11340-8 

ส่งเอกสารการโอนเงินท่ี     Fax  02-286-3310 Ext.519 

หรือ โทรศพัท ์ 081-868-9322 ,  02-286-1936 # 115 (ฝ่ายปฐมวยั) 

www.ywcabangkok.com      E-mail: pratoom@ywcabangkok.com 

รับไม่เกนิ 17.00 น เท่าน้ัน 

http://www.ywcabangkok.com/


 

           
                              

ใบสมคัร 

Day  Camp   ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ  1 – 19 ตุลาคม 2561 

   ****************************************************************** 

 ช่ือ ด.ช./ด.ญ.  ..............................................นามสกลุ.................................................ช่ือเล่น........................... 

วนั/เดือน /ปี เกิด.....................................อาย.ุ................ปี  น ้าหนกั....................ส่วนสูง.................................... 

แพอ้าหาร/แพย้า................................................................................................................................................... 

ปัจจุบนัเป็นนกัเรียนโรงเรียน........................................................................ระดบัชั้น........................................ 

ช่ือ-สกลุ บิดา.............................................................โทรศพัทติ์ดต่อ.................................................................. 

ช่ือ-สกลุ  มารดา..........................................................โทรศพัทติ์ดต่อ................................................................. 

Email ................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี...............................................................ถนน........................แขวง........................................ 

เขต.......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

 ช่ือ-สกลุ ผูติ้ดต่อกรณีเร่งด่วน.........................................................โทรศพัท.์.......................................... 

 ขอสมคัรเขา้  Day Camp ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ โดยสมคัรแลว้ไม่มีการคืนเงินในกรณีใดๆทั้งส้ิน 
ลงช่ือ................................................................ช่ือผูป้กครองนกัเรียน 

วนัท่ี........../.................../2561 
     ********************************************************************* 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอก 

               ช าระโดยเงินสด 
               ช าระโดยโอนเงิน ในนาม สมาคม YWCA กรุงเทพฯ       
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.............................จ  านวนเงิน...................วนัท่ี............................ผูรั้บเงิน........................... 
 



ตารางกิจกรรม Day Camp 1 ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ 
วนัท่ี  1 – 19 ตุลาคม 2561 

วนั / กิจกรรม 09.00น. – 09.30 น. น. 
บุคลกิภาพ / ธรรมชาตน่ิารู้ 

งานศิลปะ 

09.30น.- 11.00 น. 
กจิกรรมเสรี / พเิศษ 

14.00 น.-15.00 น 
BRAIN BREAK 
นิทาน เร่ืองเล่า 

อาหารกลางวนั 
 นม ผลไม ้

วนัจนัทร์ 
1/10/2561 

การเป็นมิตร   /  พืชคืออะไร 
ขวดสวยดว้ยมือฉนั 

Dance  
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

BRAIN BREAK 
เปิดแกว้ ปิดแกว้ 

ขา้วไข่เจียว แกงจืด 
กลว้ยหอม/ ชิฟฟ่อนเคก้ 

วนัองัคาร 
2/10/25561 

ความรัก  /  พืชกินอาหารหรือเปล่า 
พิมพสี์จากพืช 

ร าไทย 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

นิทานบนัเทิง 
ขา้วหมูอบ  ผกัตม้ 
แตงโม/ ขนมไทย 

วนัพธุ 
3/10/2561 

ความเมตตากรุณา / โลกสีเขียว 
Bubble Paint 

Dance 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

BRAIN BREAK 
Chocco la te 

บะหม่ีไก่ตุ๋น 
ชมพู ่/ ขนมปังแยม 

วนัพฤหสับดี 
4/10/25611 

การขอบพระคุณ / อาหารจากพืช 
ดอกไมเ้สน้ดา้ยสี 

ร าไทย 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

นิทานบนัเทิง 
ขา้วผดัหมูยา่ง แกงจืด 
ชมพู ่/ถัว่แดงตม้ 

วนัศุกร์ 
5/10/2561 

 การเช่ือฟัง  /  พืชแปลงกาย 
ระบายสี 

cooking 
           ทบทวน 

เสน้ใหญ่ราดหนา้ 
กลว้ย / ขนมปังชีสเช็ค 

     
วนัจนัทร์ 
8/10/2561 

เคารพผูใ้หญ่  /  พืชรอบตวัเรา 
ตน้ไม ้4 ฤดู 

Dance  
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

BRAIN BREAK 
Melody Brain 

ขา้วมนัไก่ 
สาล่ี / เคก้ช็อกโกแลต 

วนัองัคาร 
9/10/2561 

การบงัคบัตนเอง / ดอกไม ้
Handprint 

ร าไทย 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

นิทานบนัเทิง 
สปาเก็ตต้ีไสก้รอก 
กลว้ย / ขนมไทย 

วนัพธุ 
10/10/2561 

มัน่ใจในตนเอง / ขยายพนัธ์พืช 
Carrot Painting 

Dance 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

BRAIN BREAK 
I am a mountian 

ขา้วไข่พะโล ้
มะละกอ / แครกเกอร์ 

วนัพฤหสับดี 
11/10/2561 

ความขยนั  /  ดอกไมด่ื้มน ้ า 
Midnight Flowers 

ร าไทย 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

นิทานบนัเทิง 
เสน้หม่ีลูกช้ินน ้ าใส 

ฝร่ัง / ขนมปังเนยน ้ าตาล 
วนัศุกร์ 

12/10/2561 
ความสตัยซ่ื์อ  /  ดูฉนัเติบโต 

กล้ิงสี 
cooking 

           ทบทวน 
 ผดักระเพราหม ู แกงจืด 

ชมพู ่/ โดนทั 
     

วนัจนัทร์ 
15/10/2561 

หยดุชดเชย วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  บรมมนาถบพิตร 

วนัองัคาร 
16/10/2561 

ความมีระเบียบ /  ชมสวน 
ศิลปะเมลด็พืช 

Dance  
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

BRAIN BREAK 
Dum Dum Dah Dah 

ผดัมกัโรนี แฮม 
มะละกอ / เฉาก๊วย 

วนัพธุ 
17/10/2561 

ความคิดริเร่ิม  /  สวนแขวน 
หนา้กากผลไม ้

ร าไทย 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

นิทานบนัเทิง 
ขา้วขาหม ู

แอปเป้ิล / ขนมไทย 
วนัพฤหสับดี 
18/10/2561 

เตม็ใจช่วยเหลือ  // ดอกไมห้มุน 
ใบไม ้สีเทียน 

Dance 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

BRAIN BREAK 
I let her go go 

ขา้ว แกงจืดลูกเงาะ 
กลว้ย / เซ้ียงไฮ ้

วนัศุกร์ 
19/10/2561 

มิตรภาพ  /  สวนหยอ่ม 
ศิลปะจากใบไม ้

ร าไทย 
โดย ครูเอิน  ธนัยรัตน ์

นิทานบนัเทิง 
ขา้วไก่อบ ผกัตม้ 
แตงโม / ขนมขาไก่ 

**ตารางกิจกรรม อาหาร อาจมีการเปล่ียนแปลงในกรณีจ าเป็นเร่ืองครูสอน หรือการจดัอาหาร 


