
                 

   

วนัที่  2 – 20  ตุลาคม 2560  ค่าลงทะเบียนคนละ   7,000 บาท 
จดัโดย   ทีมครูปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ   และครูสอนทกัษะพิเศษท่านอ่ืนๆ   

รับเด็ก  ระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 3  ทั้ง หญิง และ ชาย  

สนุกสนานวนัปิดภาคเรียน ด้วยกจิกรรมสร้างสรรค์ เพือ่เด็กปฐมวยัทุกคน  (อ.1 -3)  

ทดลองวทิยาศาสตร์แสนสนุก  เรียนรู้โลกกว้างในทวปีและภูมิภาคต่างๆ  

 เชฟน้อยฝึกท าขนมอย่างง่ายๆ  ศิลปะประดิษฐ์ ป้ัน วาดภาพ เล่นกบัสีน า้   

เรียนรู้การละเล่นแบบไทยๆ ร้องร าท าเพลง ศิลปะมวยไทย และภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

(**รับเฉพาะเด็กท่ีเขา้เตม็ค่าย และ กิจกรรมจะจดัใหเ้หมาะสมตามวยัของเด็ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมรับเดก็เวลา 07.45 น.  กิจกรรมในห้องเรียนเร่ิม 09.00 – 15.30 น.  
คา่ลว่งเวลา  (โปรดช าระเงินท่ีครูเวรประจ าวนั)  
หากต้องการช าระเป็นรายเดือนติดตอ่ท่ีห้องธุรการ 

เวลา 16.30-17.00น.  เก็บคา่ลว่งเวลา  50  บาท/วนั   
เวลา  17.00-18.00น.  เก็บค่าล่วงเวลา  100 บาท/วนั 
 

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 

http://www.ywcabangkok.com/


ตารางกิจกรรม Day Camp ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ 

วนัท่ี  2 – 20  ตุลาคม 2560 

วนั / กิจกรรม 09.00 น. – 10.00 น 

บุคลิกภาพ  / วทิยาศาสตร์ 
10.00น. – 11.00 น. 
กิจกรรมพิเศษ 

14.30 – 15.00 น. 
ฝึกเด็กอจัฉริยะ 

นม ผลไม ้อาหาร 
กลางวนั / ของวา่งบ่าย  

วนัจนัทร์ 

2/10/2560 

การเป็นมิตร 

แม่เหลก็แสนกล 
ร้อง เล่น เตน้ ร า 

ร าไทย 

พฒันาความจ า 

จ าแม่นๆ 
ฝร่ัง / ขนมปังแยม 
ขา้ว หมูอบ ผกัตม้ 

วนัองัคาร 

3/10/2560 

ความรัก 

ส ารวจโลกในทะเลทราย 

Cooking 

เด็กท าขนมได ้

พฒันาสมาธิ 

เพ่ิมพลงัสมาธิ 
แตงโม  / เวเฟอร์ 

บะหม่ีไก่ตุ๋น 

วนัพธุ 

4/10/2560 

การแบ่งปัน 
ของแขง็หรือของเหลว 

เคล่ือนไหว ออกก าลงั 

มวยไทย 
พฒันาความคิด
สร้างสรรค ์

แอปเป้ิล / เยลล่ี 

ขา้ว ไก่ทอด ซุป 

วนัพฤหสับดี 

5/10/2560 
เตม็ใจช่วยเหลือ 

ความหนาวในทะเลทราย 
ภาษาสนุก 

องักฤษ / จีน 
พฒันาการใชเ้หตุผล 

บริหารสมอง 

ชมพู ่/ เคก้กลว้ยหอม 

เสน้ใหญ่ ราดหนา้หมู 

วนัศุกร์ 

6/10/2560 
ความขยนั 

การละเล่นไทย 
เคล่ือนไหว ออกก าลงั 

Kid Yoga 
พฒันาศกัยภาพดา้นภาษา 

ตวัเลข 

กลว้ย / ขนมปังชีสเช็ค 

ขา้วผดัหมูยา่ง แกงจืด 

     

วนัจนัทร์ 

9/10/2560 

ความมีระเบียบ 

ไข่แปลงกาย 
ร้อง เล่น เตน้ ร า 

ร าไทย 

พฒันาความจ า 

จ าแม่นๆ 
สาล่ี / ขนมปังเนยสด 

ขา้วหมูซีอ้ิว  ผดัผกั 

วนัองัคาร 

10/10/2560 

ความคิดริเร่ิม 

ทะเลทรายแหง้แลง้ 
Cooking 

เด็กท าขนมได ้

พฒันาสมาธิ 

เพ่ิมพลงัสมาธิ 
กลว้ย / ทองมว้น 

สปาเก็ตต้ีไสก้รอก 

วนัพธุ 

11/10/2560 

การเคารพผูใ้หญ่ 

แสงแสนสวย 
เคล่ือนไหว ออกก าลงั 

มวยไทย 
พฒันาความคิด
สร้างสรรค ์

มะละกอ / แครกเกอร์ 

ขา้วมนัไก่ ซุป 

วนัพฤหสับดี 

12/10/2560 
การเช่ือฟัง 

กาเซลลด์อร์คสั 
ภาษาสนุก 

องักฤษ / จีน 
พฒันาการใชเ้หตุผล 

บริหารสมอง 

ฝร่ัง  /  โดนทั 

เสน้หม่ีลูกช้ินน ้ าใส 

วนัศุกร์ 

13/10/2560 
หยดุ   1 วนั 

วนัคลา้ยวนัเสด็จสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( ร.9) 

     

วนัจนัทร์ 

16/10/2560 

รู้จกับงัคบัตน 

จมหรือลอย 

ร้อง เล่น เตน้ ร า 

ร าไทย 

พฒันาความจ า 

จ าแม่นๆ 
ชมพู ่ /  ขนมปังนม 

ขา้ว  ไก่น ้ าแดง 

วนัองัคาร 

17/10/2560 

มัน่ใจในตนเอง 

สตัวฟั์นแทะ 
Cooking 

เด็กท าขนมได ้

พฒันาสมาธิ 

เพ่ิมพลงัสมาธิ 
มะละกอ / เฉาก๊วย 

ผดัมกัโรนี แฮม 

วนัพธุ 

18/10/2560 

ความสตัยซ่ื์อ 

โครงสร้างมหศัจรรย ์
เคล่ือนไหว ออกก าลงั 

มวยไทย 
พฒันาความคิด
สร้างสรรค ์

แอปเป้ิล  /  ขนมเคก้ 

ขา้วขาหม ู

วนัพฤหสับดี 

19/10/2560 
ความอดทน อดกลั้น 

สตัวเ์ล้ือยคลาน 

ภาษาสนุก 

องักฤษ / จีน 
พฒันาการใชเ้หตุผล 

บริหารสมอง 

กลว้ย  / พายกรอบ 

ก๋วยเต๋ียวหมูสบั 

วนัศุกร์ 

20/10/2560 
ความกลา้หาญ 

นกกระจอกเทศ 
เคล่ือนไหว ออกก าลงั 

Kid Yoga 

พฒันาศกัยภาพดา้นภาษา 
ตวัเลข 

แตงโม  /  ขนมปาร์ต้ี 

ขา้วไก่ 
รายการกิจกรรม อาหาร อาจมีการเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม 



                                                               
 

ใบสมคัร 
Day Camp  ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ 

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

 

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

ช่ือบิดา...........................................................โทรศพัทติ์ดต่อ................................................ 
 

ช่ือมารดา.......................................................โทรศพัทติ์ดต่อ................................................. 
 

โทรสาร..............................................Email……………………………………………..... 
 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี...................................... นน..................................แขวง.......................... 
 

เขต............................ จงัหวดั........................ รหสัไปรษ ีย.์.................โทรศพัท.์................. 
 

ช่ือผูติ้ดต่อกร ีเร่ืองด่วน......................................................โทรศพัท.์.................................. 
 

ปัจจุบนัเป็นนกัเรียนโรงเรียน.................................................เรียนอยูช่ั้น............................... 
ขอสมคัรเขา้ค่าย Day Camp  ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ โดยสมคัรแลว้ไม่มีการคืนเงินในกร ีใด ๆ ทั้งส้ิน 

     ลงช่ือ...........................................ผูป้กครองนกัเรียน 
      ........../..................../………. 

************************************************************************** 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอก 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระโดยเงินโอน ในนาม สมาคม YWCA.กรุงเทพฯ 
 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี .....................เลขท่ี.....................จ านวนเงิน..............................วนัท่ี............................... 

 

       ผูรั้บเงิน.................................................................................. 
 




