ใบสมัคร ( 1 คน ต่อ ผู้สมัคร 1 คน )
ด.ช./ด.ญ. ............................................................ชั้น .....................
 ต้องการสมัครค่าย EF (1) (21 มี.ค.-5 เม.ย. 62)
(นักเรียนภายใน 3,580 , นักเรียนภายนอก 4,300 บาท)
 ต้องการสมัครค่าย EF (2) (24 เม.ย.-10 พ.ค. 62)
(นักเรียนภายใน 3,580 , นักเรียนภายนอก 4,300 บาท)
และ
ต้องการสมัครกิจกรรมเสริมพิเศษ (เลือกตามความสนใจมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่ม)
 ภาษาอังกฤษ
ช่วง 1 โดย Fun Language Club 5 คาบ/ 1.10 ชม.
ช่วงที่ 2 Cooking with Teacher Julie 3 คาบ/ 2 คอร์ส
 คอร์ส 1 (1,875)  คอร์ส 2 (1,875)
 ว่ายน้้า ช่วงที่ 1 (7 ช.ม.) ช่วงที่ 2 (6 ช.ม.)
 ศิลปะ ช่วงที่ 1 (5 ชม.) ช่วงที่ 2 (7 ชม.)
 แอโรบิค 5 ช.ม. ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
ต้องการบริการเสริมพิเศษดังนี้
1.อาหาร
 เช้า  เย็น
2.รถโรงเรียน  รับ  ส่ง

นักเรียนภายนอกกรอกข้อความนี้
ชื่อนักเรียน .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ..........................................................................................

ชือ่ ผูป้ กครองและเบอร์โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้
ชื่อ.......................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ .......................................................................................................

ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพทีค่ รูควรทราบ
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ผู้ปกครองลงนาม .......................................................
วันที่สมัคร ............/................../ 2562

คุณสมบัตผิ สู้ มัคร
1. นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
หรือผ่านการเตรียมความพร้อมมาแล้ว
2. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 2 - 6 ปี
3. รับนักเรียนไม่เกินชัน้ ประถมปีที่ 1
(รับจ้านวนจ้ากัด)

ครั้งที่ 5

การรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครและน้าส่งที่ห้องธุรการของโรงเรียนอนุบาล
สุดารักษ์หรือจัดส่งทางโทรสาร 02 – 940 – 1551
2. ส้าหรับนักเรียนภายนอกช้าระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อน
วันเปิดค่ายแต่ละช่วง

ค่าใช้จา่ ย
1. เริ่มวันที่ 21 มี.ค.-5 เม.ย. 62
(นักเรียนภายใน 3,580 ,นักเรียนภายนอก 4,300 บาท)
2. เริ่มวันที่ 24 เม.ย.- 10 พ.ค. 62
(นักเรียนภายใน 3,580 ,นักเรียนภายนอก 4,300 บาท)
อัตราดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง 2 มือ้
และค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
หรือ การแสดงพิเศษในแต่ละช่วง

อาหารดีมีประโยชน์
ช่วงที่ 1 วันที่ 21 มี.ค.- 5 เม.ย. 62
ช่วงที่ 2 วันที่ 24 เม.ย.- 10 พ.ค. 62
(หยุดเรียน 1 วัน : 6 พ.ค. 62 )

ณ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

อาหารดีมปี ระโยชน์
ในค่ ายนี้ เด็ กๆ จะได้เ รียนรู้เ รื่อ ง “อาหาร” ในแง่มุ ม
ต่างๆ อย่างสนุก อาทิเช่น รู้จักคุณค่าของอาหาร ผ่านการเรียนรู้
ที่มานั บตั้ง แต่ก ารปลูก จนมาเป็ นผลผลิต ให้เ รารั บประทาน
เรียนรู้คุณค่ าสารอาหาร ความส้าคัญของการเลือกรับประทาน
อาหารที่ ส ะอาด ปลอดภั ย มี ป ระโยชน์ สนุ กกั บ การลงมื อ
ประกอบอาหารเพื่อรับประทาน ได้เรียนรู้การเตรียม การท้ า
การจั ด อาหาร และอุ ป กรณ์ ก ารท้ า อาหารที่ ส้ า คั ญ คื อ ได้ ฝึ ก
ประสาทสัมผัสในเรื่องของการชิมรส และทักษะชีวิ ตนอกจากนี้
อาหารยั งมี มิ ติ ท างวัฒ นธรรมที่น่ า สนใจอื่น ๆ อาทิ เช่ น เรื่ อ ง
มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ ซึ่งเป็นเรื่อง
น่าสนใจ ที่จะได้น้าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมพิเศษ
เลื อ กเรี ย นเพิ่ ม จากกิ จ กรรมของค่ า ย
หรือต้องการสมัครเรียนเฉพาะกิจกรรมเสริม โดยไม่
ลงสมัครค่ายและเลือกเรียนได้หลายกิจกรรม โดยโรงเรียนจะจัด
ตารางเวลาให้เหมาะสม ตารางกิจกรรมเลือกเรียนนี้ ส่วนใหญ่จะ
จัดในช่วงบ่ายที่ไม่ตรงกับกิจกรรมหลักของค่าย มีให้เลือกเรียน
4 กิจกรรมดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ
ช่วงที่ 1 โดย Fun Language Club 5 คาบ
คาบละ 1.10 ชม. เรียนวันที่ 25-29 มี.ค. 62
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 (5 คาบ/1,250 )
ช่วงที่ 2 Cooking with Teacher Julie
คาบละ 2 ชม. (3 คาบ/คอร์ส) = 1,875 บาท
- คอร์ส 1 เรียนวันที่ 29,30 เม.ย.,2 พ.ค. 62
- คอร์ส 2 เรียนวันที่ 7,8,9 พ.ค. 62
2.ว่ายน้า้
ช่วงที่ 1 7 ช.ม./1,050 บาท (จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี)
เริ่มเรียนวันที่ 21 มี.ค. 62
ช่วงที่ 2 6 ช.ม./900 บาท (จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี)
เริ่มเรียนวันที่ 25 เม.ย. 62

3. ศิลปะ
ช่วงที่ 1 5 ช.ม./750 (จันทร์,พุธ,ศุกร์)
เริ่มเรียนวันที่ 22 มี.ค. 62
ช่วงที่ 2 7 ช.ม./1,050 (จันทร์,พุธ,ศุกร์)
เริ่มเรียนวันที่ 24 เม.ย. 62
4. แอโรบิค (5 ช.ม./750 บาท )
ช่วงที่ 1 (อังคาร,พฤหัส) เริ่มเรียนวันที่ 21 มี.ค. 62
ช่วงที่ 2 (อังคาร,พฤหัส) เริ่มเรียนวันที่ 25 เม.ย. 62
** ตารางเรียนจะมอบให้ผู้ปกครองอีกครั้งในวันเปิดค่าย **

บริการอาหารเช้า / เย็น
1. อนุบาล
2. ประถม

มีการจัดบริการตามปกติ
350 / มื้อ / ช่วง
400 / มื้อ / ช่วง

บริการรถรับส่ง
1. มีบริการรถรับส่งฟรีตามเส้นทางโครงการ
( เฉพาะนักเรียนปัจจุบัน )
2. ค่าใช้จ่าย 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายต่อช่วงที่เคยช้าระ
คิดตามระยะทาง

 สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 02-561-2966 , 02-561-1492
โทรสาร 02-940-1551

