ใบสมัคร ( 1 คน ต่อ ผู้สมัคร 1 คน )

คุณสมบัตผิ สู้ มัคร

ด.ช./ด.ญ. .........................................................................ชั้น .....................
 ต้องการสมัครค่าย EF (8-31 ต.ค. 60)
(นักเรียนภายใน 4,500 , นักเรียนภายนอก 5,500 บาท) และ
ต้องการสมัครกิจกรรมเสริมพิเศษ (เลือกตามความสนใจมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่ม)
 ภาษาอังกฤษ
 Fun Language Club 5 คาบ/ 1.10 ชม. (1,250)
 Cooking with Teacher Julie 3 คาบ (1,875/คอร์ส)
 ว่ายน้้า 7 ช.ม. (1,050 บาท)
 ศิลปะ 8 ช.ม. (1,200 บาท)
 แอโรบิค 6 ช.ม. (900 บาท)
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 ............/................../ 2561

1. นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
2. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 2 - 6 ปี
3. รับนักเรียนไม่เกินชัน้ ประถมปีที่ 1 ( รับจ้านวนจ้ากัด )

ครั้งที่ 4

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

ค่าใช้จา่ ย
1. เริ่มวันที่ 8-31 ตุลาคม 2561
(นักเรียนภายใน 4,500 ,นักเรียนภายนอก 5,500 บาท)

อัตราดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง 2 มือ้
และค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
หรือ การแสดงพิเศษในแต่ละช่วง

นิทานพาเพลิน
วันที่ 8-31

ตุลาคม

2561

(หยุด 2 วัน : 15,23 ต.ค. 61)

ณ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน

นิทานพาเพลิน
กิจกรรมในค่ายนี้ จะพาเด็กๆ ไปสนุกกับการเรียนรู้
ผ่านนิทาน Literature Based Learning นิทาน เพลง
ค้าคล้ องจองที่ น่าสนใจชวนให้ติด ตาม ขณะที่เ ด็กฟั ง /ร้อง/
เล่น/เล่า/ท้าท่าประกอบตาม ท้าให้เด็กเพลิดเพลิน ครูสามารถ
น้าสู่กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกอบอาหาร การประดิษฐ์
การเล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์,
ภาษา, คณิตศาสตร์, คุณธรรม & จริยธรรม รวมทั้งพัฒนา
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนั้ น ในกิจ กรรมกรรมค่ ายยั งจั ดให้มีกิ จกรรม
ทัศนศึกษาเพิ่มเติม หรือการแสดงพิเศษ เพื่อเสริมประสบการณ์
ตรง

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

กิจกรรมเสริมพิเศษ
เลื อ กเรี ย นเพิ่ ม จากกิ จ กรรมของค่ า ย หรื อ
ต้ อ งการสมั ค รเรี ย นเฉพาะกิ จ กรรมเสริ ม
โดยไม่ลงสมัครค่ายและเลือกเรียนได้หลายกิจกรรม
โดยโรงเรียนจะจัดตารางเวลาให้เหมาะสม ตารางกิจกรรมเลือก
เรียนนี้ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงบ่ายที่ไม่ตรงกับกิจกรรมหลักของค่าย
มีให้เลือก 4 กิจกรรมดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ
1.1 Fun Language Club 5 คาบ
คาบละ 1.10 ชม. เรียนวันที่ 8-12 ต.ค. 61
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 (5 คาบ/1,250 )
1.2 Cooking with Teacher Julie
คาบละ 2 ชม. (3 คาบ/คอร์ส)
เรียนวันที่ 16,18,19 ต.ค. 61 = 1,875 บาท
2.ว่ายน้า้ 7 ช.ม./1,050 บาท (จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี)
เริ่มเรียนวันที่ 8 ต.ค. 61
3. ศิลปะ 8 ช.ม./1,200 (จันทร์,พุธ,ศุกร์)
เริ่มเรียนวันที่ 8 ต.ค. 61
4. แอโรบิค 6 ช.ม./900 บาท (เรียนพุธ,ศุกร์)
เริ่มเรียนวันที่ 10 ต.ค. 60
** ตารางเรียนจะมอบให้ผู้ปกครอง
อีกครั้งในวันเปิดค่าย **

บริการอาหารเช้า / เย็น
มีการจัดบริการตามปกติ
1. อนุบาล 350 / มื้อ / ช่วง
2. ประถม 400 / มื้อ / ช่วง

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

