
                 

           

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

      วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (9 วัน 4,500 บาท) 

                 ( ค่าลงทะเบียนรวม ค่าอาหารกลางวนั นม ผลไม้ อาหารว่างบ่าย ค่ากจิกรรม ) 

 
                                       

          
                               
 

 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  “มนุษยเ์ป็นเด็กเพียงคร้ังเดียวในชีวติของเขาและเขาจะตอ้งอยูอ่ยา่งนั้น      จนกวา่เขาจะผา่นวยัเด็กของเขาไปยงัอีกวยัหน่ึง” 
Friedrich Schiller    Day Camp  เวลา สร้างสุขวยัเด็ก  อยา่ขโมยความสุขวยัเด็กของลูกไปนะคะ พบกนัค่ะ 

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 

สมัครและโอนเงินได้ที ่  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) 

   E-mail: pratoom@ywcabangkok.com 
Line ID: krumamywca 

Line group : Day camp YWCA 

รับไม่เกนิ 17.00 น เท่าน้ัน 

DAY CAMP 

ปฐมวยั 
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กิจกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

 ร้อง เลน่ เต้น ร า กบัครูการ์ตนู  

ออกก าลงักาย ฝึกทกัษะ เทควนัโด    

ศิลปะสร้างสรรค์    

การท าขนมอยา่งง่ายๆ  

สร้างเสริม บคุลกิภาพ   

กล้าคิด กล้าแสดงออก  

  

 

พบเพื่อนใหม ่    



ตารางกิจกรรม Day Camp 1 ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ 
วนัท่ี  11 – 29 มีนาคม 2562 

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

งานศิลปะ 

09.30น.- 11.00 น. 
กจิกรรมเสรี / พเิศษ 

14.00 น.-15.00 น 
อาหารวา่งบ่าย 
นิทานบนัเทิง 

อาหารกลางวนั 
 นม ผลไม ้

วนัจนัทร์ 
11/3/62 

เพลง เกม ทกัทาย ท าความรู้จกั 
D I Y ศิลปะสร้างสรรค ์

Taekwondo 
สมาธิ ปัญญา ทกัษะ 

เวเฟอร์ 
ขา้ว หมูซีอ้ิว ผดัผกั 

ฝร่ัง 
วนัองัคาร 
12/3/62 

การให ้ การแบ่งปัน 
เร่ืองเชา้น้ี  

Dance  เตน้ ร า 
กบัครู การ์ตูน 

ขนมปังแยม 
เสน้ใหญ่ราดหนา้ 

แตงโม 
วนัพธุ 
13/3/62 

กลา้คิด กลา้พดู 
งานศิลปะ เสน้ สี สนั 

Singing   
กบัครู การ์ตูน 

เยลล่ี 
ขา้ว ไข่พะโล ้
แอป๊เป้ิล 

วนัพฤหสับดี 
14/3/62 

เตม็ใจช่วยเหลือ 
เสียง จงัหวะ ค าสัง่ 

Taekwondo 
สมาธิ ปัญญา ทกัษะ 

เคก้กลว้ยหอม 
ขา้วผดักนุเชียง แกงจืด 

กลว้ย 
วนัศุกร์ 
15/3/62 

การเช่ือฟังค าสัง่ 
เกมสมัพนัธ์ 

Cooking f. kids 
ท าขนมง่ายๆกนั 

แครกเกอร์ 
สปาเก็ตต้ีไสก้รอก 

มะละกอสุก 
     

วนัจนัทร์ 
18/3/62 

ความเห็นอก เห็นใจ 
D I Y ศิลปะสร้างสรรค ์

Singing   
กบัครู การ์ตูน 

ขนมปังชีสเช็ค 
ขา้ว แกงจืดลูกเงาะ 

องุ่น 
วนัองัคาร 
19/3/62 

ความรับผิดชอบ 
เร่ืองเล่าเชา้น้ี 

Dance  เตน้ ร า 
กบัครู การ์ตูน 

ขนมโอโจ ้
บะหม่ีลูกช้ิน 

ชมพู ่
วนัพธุ 
20/3/62 

วนิยัในตนเอง 
งานประดิษฐ ์

Singing   
กบัครู การ์ตูน 

ขนมขาไก่ 
ขา้วกะเพราไก่ 

กลว้ย 
วนัพฤหสับดี 
21/3/62 

ประหยดั พอเพียง 
เสียง จงัหวะ ค าสัง่ 

Taekwondo 
สมาธิ ปัญญา ทกัษะ 

ขนมปังเนย น ้ าตาล 
ผดัมกัโรนีไสก้รอก 

แตงโม 
วนัศุกร์ 
22/3/62 

มารยาทวฒันธรรมไทย 
เกมสมัพนัธ์ 

Cooking f. kids 
ท าขนมง่ายๆกนั 

ชิฟฟ่อนเคก้ 
ขา้วไก่ทอด 
แอป๊เป้ิล 

     
วนัจนัทร์ 
25/3/62 

รักษาธรรมชาติ 
D I Y ศิลปะสร้างสรรค ์

Dance  เตน้ ร า 
กบัครู การ์ตูน 

เวเฟอร์ ขา้วมนัไก่ แกงจืด 
ชมพู ่

วนัองัคาร 
26/3/62 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
เร่ืองเล่าเชา้น้ี 

Dance  เตน้ ร า 
กบัครู การ์ตูน 

ขนมชั้น 
ก๋วยเต๋ียวหมูตุ๋น 

กลว้ย 
วนัพธุ 
27/3/62 

คิดแกปั้ญหา ตดัสินใจ 
งานประดิษฐ ์

Singing   
กบัครู การ์ตูน 

ปีโป้ 
ขา้วไก่ทอด 

องุ่น 
วนัพฤหสับดี 
28/3/62 

จินตนาการและสร้างสรรค ์
เสียง จงัหวะ ค าสัง่ 

Taekwondo 
สมาธิ ปัญญา ทกัษะ 

ขนมปังนม 
ขา้วไข่เจียว แกงจืด 

ฝร่ัง 
วนัศุกร์ 
29/3/62 

รู้คุณค่าตนเอง และผูอ่ื้น 
เกมสมัพนัธ์ 

Cooking f. kids 
ท าขนมง่ายๆกนั 

โดนทั 
ไก่ยา่ง สม้ต า 

แตงโม 

**ตารางกิจกรรม อาหาร อาจมีการเปล่ียนแปลงในกรณีจ าเป็นเร่ืองครูสอน หรือการจดัอาหาร 



 
ใบสมคัร 

           Day  Camp   ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ   
   ****************************************************************** 

 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........../.................../2562 
     ********************************************************************* 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอก 

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

               11 – 29 มีนาคม 2562   ( 7,500 บาท) 

1 – 12 เมษายน 2560  ( 4,500  บาท ) 

22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562  (4,500 บาท 

) 


