DAY CAMP
ปฐมวัย

วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 (15 วัน 7,500 บาท)
วันที่ 1 – 12 เมษายน 2562 (9 วัน 4,500 บาท)
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A

วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (9 วัน 4,500 บาท)
( ค่ าลงทะเบียนรวม ค่ าอาหารกลางวัน นม ผลไม้ อาหารว่างบ่ าย ค่ ากิจกรรม )
เริ่มรับเด็กเวลา 07.45 น.
กิจกรรมในห้ องเรี ยนเริ่ม 09.00 – 15.30 น.
15.30 น – 16.30 น. เล่นสนามรอผู้ปกครองมารับ
ค่าล่วงเวลา หลังเวลา
16.30-17.00น. ค่าล่วงเวลา 50 บาท/วัน
(โปรดชาระเงินที่ครูเวรประจาวัน)
**สิ่งที่ต้องเตรี ยมมา กระติก หรื อ กระบอกใส่น ้าดื่ม ที่
นอนแบบปิ กนิก ชุดสารองใส่ไว้ ในกระเป๋ า 1 ชุด
นมกล่องรสจืด 1 หรื อ 2 กล่องตามจานวนที่ต้องการดื่ม

สมัครและโอนเงินได้ ที่ บัญชี สมาคม YWCA กรุ งเทพฯ
ธนาคารกรุ งเทพฯ สาขาสวนพลู 200-0-59965-0
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาสี ลม 001—2-63748-9
ธนาคาร UOB สาขาไทยวา 094-2-11340-8
ส่ งเอกสารการโอนเงินที่ Fax 02-286-3310 Ext.519
หรื อ โทรศัพท์ 081-868-9322 , 02-286-1936 # 115 (ฝ่ ายปฐมวัย)

E-mail: pratoom@ywcabangkok.com
Line ID: krumamywca
Line group : Day camp YWCA

กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
ร้ อง เล่น เต้ น รา กับครูการ์ ตนู
ออกกาลังกาย ฝึ กทักษะ เทควันโด
ศิลปะสร้ างสรรค์
การทาขนมอย่างง่ายๆ
สร้ างเสริ ม บุคลิกภาพ
กล้ าคิด กล้ าแสดงออก

“มนุษย์เป็ นเด็กเพียงครั้งเดียวในชีวติ ของเขาและเขาจะต้องอยูอ่ ย่างนั้น จนกว่าเขาจะผ่านวัยเด็กของเขาไปยังอีกวัยหนึ่ง”
Friedrich Schiller Day Camp เวลา สร้างสุ ขวัยเด็ก อย่าขโมยความสุ ขวัยเด็กของลูกไปนะคะ พบกันค่ะ
พบเพื่อนใหม่

ตารางกิจกรรม Day Camp 1 ปฐมวัย YWCA กรุ งเทพฯ
วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562
วัน / กิจกรรม

วันจันทร์
11/3/62
วันอังคาร
12/3/62
วันพุธ
13/3/62
วันพฤหัสบดี
14/3/62
วันศุกร์
15/3/62

09.00น. – 09.30 น. น.
บุคลิกภาพ รู้ เรื่องรอบตัว
งานศิลปะ
เพลง เกม ทักทาย ทาความรู ้จกั
D I Y ศิลปะสร้างสรรค์
การให้ การแบ่งปั น
เรื่ องเช้านี้
กล้าคิด กล้าพูด
งานศิลปะ เส้น สี สัน
เต็มใจช่วยเหลือ
เสี ยง จังหวะ คาสัง่
การเชื่อฟังคาสัง่
เกมสัมพันธ์

09.30น.- 11.00 น.
กิจกรรมเสรี / พิเศษ
Taekwondo
สมาธิ ปั ญญา ทักษะ
Dance เต้น รา
กับครู การ์ตูน
Singing
กับครู การ์ตูน
Taekwondo
สมาธิ ปั ญญา ทักษะ
Cooking f. kids
ทาขนมง่ายๆกัน

วันจันทร์
18/3/62
วันอังคาร
19/3/62
วันพุธ
20/3/62
วันพฤหัสบดี
21/3/62
วันศุกร์
22/3/62

ความเห็นอก เห็นใจ
D I Y ศิลปะสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบ
เรื่ องเล่าเช้านี้
วินยั ในตนเอง
งานประดิษฐ์
ประหยัด พอเพียง
เสี ยง จังหวะ คาสัง่
มารยาทวัฒนธรรมไทย
เกมสัมพันธ์

Singing
กับครู การ์ตูน
Dance เต้น รา
กับครู การ์ตูน
Singing
กับครู การ์ตูน
Taekwondo
สมาธิ ปั ญญา ทักษะ
Cooking f. kids
ทาขนมง่ายๆกัน

วันจันทร์
25/3/62
วันอังคาร
26/3/62
วันพุธ
27/3/62
วันพฤหัสบดี
28/3/62
วันศุกร์
29/3/62

รักษาธรรมชาติ
D I Y ศิลปะสร้างสรรค์
ความเหมือน ความแตกต่าง
เรื่ องเล่าเช้านี้
คิดแก้ปัญหา ตัดสิ นใจ
งานประดิษฐ์
จินตนาการและสร้างสรรค์
เสี ยง จังหวะ คาสัง่
รู ้คุณค่าตนเอง และผูอ้ ื่น
เกมสัมพันธ์

Dance เต้น รา
กับครู การ์ตูน
Dance เต้น รา
กับครู การ์ตูน
Singing
กับครู การ์ตูน
Taekwondo
สมาธิ ปั ญญา ทักษะ
Cooking f. kids
ทาขนมง่ายๆกัน

14.00 น.-15.00 น
อาหารว่างบ่าย
นิทานบันเทิง
เวเฟอร์
ขนมปังแยม
เยลลี่
เค้กกล้วยหอม
แครกเกอร์

อาหารกลางวัน
นม ผลไม้
ข้าว หมูซีอิ้ว ผัดผัก
ฝรั่ง
เส้นใหญ่ราดหน้า
แตงโม
ข้าว ไข่พะโล้
แอ๊ปเปิ้ ล
ข้าวผัดกุนเชียง แกงจืด
กล้วย
สปาเก็ตตี้ไส้กรอก
มะละกอสุก

ขนมปังชีสเช็ค
ขนมโอโจ้
ขนมขาไก่
ขนมปังเนย น้ าตาล
ชิฟฟ่ อนเค้ก
เวเฟอร์
ขนมชั้น
ปี โป้
ขนมปังนม
โดนัท

**ตารางกิจกรรม อาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณี จาเป็ นเรื่ องครู สอน หรื อการจัดอาหาร

ข้าว แกงจืดลูกเงาะ
องุ่น
บะหมี่ลูกชิ้น
ชมพู่
ข้าวกะเพราไก่
กล้วย
ผัดมักโรนีไส้กรอก
แตงโม
ข้าวไก่ทอด
แอ๊ปเปิ้ ล
ข้าวมันไก่ แกงจืด
ชมพู่
ก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ นุ
กล้วย
ข้าวไก่ทอด
องุ่น
ข้าวไข่เจียว แกงจืด
ฝรั่ง
ไก่ยา่ ง ส้มตา
แตงโม

11 – 29 มีนาคม 2562

( 7,500 บาท)

1 – 12 เมษายน 2560 ( 4,500 บาท )

ใบสมัคร
22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (4,500 บาท
)
Day Camp ปฐมวัย YWCA กรุ งเทพฯ
******************************************************************
ชื่อ ด.ช./ด.ญ. ..............................................นามสกุล.................................................ชื่อเล่น...........................
วัน/เดือน /ปี เกิด.....................................อายุ.................ปี น้ าหนัก....................ส่ วนสู ง....................................
แพ้อาหาร/แพ้ยา...................................................................................................................................................
ปัจจุบนั เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน........................................................................ระดับชั้น........................................
ชื่อ-สกุล บิดา.............................................................โทรศัพท์ติดต่อ..................................................................
ชื่อ-สกุล มารดา..........................................................โทรศัพท์ติดต่อ.................................................................
Email ...................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่...............................................................ถนน........................แขวง........................................
เขต.......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
 ชื่อ-สกุล ผูต้ ิดต่อกรณี เร่ งด่วน.........................................................โทรศัพท์...........................................
 ขอสมัครเข้า Day Camp ปฐมวัย YWCA กรุ งเทพฯ โดยสมัครแล้วไม่มีการคืนเงินในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ลงชื่อ................................................................ชื่อผูป้ กครองนักเรี ยน
วันที่........../.................../2562
*********************************************************************
สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก

ชาระโดยเงินสด
ชาระโดยโอนเงิน ในนาม สมาคม YWCA กรุ งเทพฯ
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.............................จานวนเงิน...................วันที่............................ผูร้ ับเงิน...........................
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.............................จานวนเงิน...................วันที่............................ผูร้ ับเงิน...........................
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.............................จานวนเงิน...................วันที่............................ผูร้ ับเงิน...........................

