
         คายท่ี 1  วันท่ี  6 – 24  มีนาคม 2560  คาลงทะเบียนคนละ   7,500 บาท/15 วัน 

คายท่ี 2   วันที่  27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560  คาลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท/9วัน 

คายท่ี 3  วันที่  18 – 28 เมษายน 2560  คาลงทะเบียนคนละ   4,500 บาท/9วัน 

จัดโดย   ทีมครูปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ   และครูสอนทักษะพิเศษทานอ่ืนๆ   

รับเด็ก  ระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 3  ทั้ง หญิง และ ชาย 

     ในหองเรียน เด็กจะไดเขากิจกรรมวงกลมใหญ เพื่อแนะนําการทํากิจกรรมในวันนั้นจากคุณครู ไดเรียนรูจักกันและกัน  

ไดเรียนรูบุคลิกภาพท่ีดีตอสังคมและตัวเอง  รองเพลง เลนเกม รวมกัน ชั้นตางๆภายในหองเรียนคุณครูจัดเตรียมเกม

การศึกษา และของเลนตางๆไวใหเด็กเลือกหยิบมาทํา มีงานประดิษฐ  งานฝกประสาทสัมผัสตางๆ  ในแตละวันจะมีกิจกรรม

หลักพิเศษ เชน การออกกําลังกายและการเคลื่อนไหว   การโยนลูกบอล  การทรงตัวดวยอุปกรณพละศึกษา   เสริมทักษะ

ดานภาษา ดนตรี และการทําขนมอยางงายๆ สําหรับเด็ก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ในชวงปดภาคเรียน 

2. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูสังคม ตามวัยของตัวเองไดกวางมากย่ิงขึ้น  

3. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  ไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมรับเด็กเวลา 07.45 น.  กิจกรรมในหองเรียนเร่ิม 09.00 – 15.30 น.  

คาลวงเวลา  (โปรดชําระเงินที่ครูเวรประจําวัน)  

หากตองการชําระเปนรายเดือนติดตอที่หองธุรการ 

เวลา 16.30-17.00น.  เก็บคาลวงเวลา  50  บาท/วัน   

เวลา  17.00-18.00น.  เก็บคาลวงเวลา  100 บาท/วัน 
 

สมัครและโอนเงินไดที ่  บัญชี    สมาคม YWCA กรุงเทพฯ 

ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขาสวนพลู    200-0-59965-0 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม  001—2-63748-9 

ธนาคาร UOB สาขาไทยวา  094-2-11340-8 

สงเอกสารการโอนเงินท่ี  Fax  02-286-3310 Ext.519 

หรือ โทรศัพท  081-868-9322 ,  02-286-1936 # 115 (ฝายปฐมวัย) 

www.ywcabangkok.com       E-mail: krumamc@gmail.com 

http://www.ywcabangkok.com/


ตารางกิจกรรม Day Camp ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ 

คายท่ี 1 วันท่ี 6 – 24 มีนาคม 2560 

วัน / กิจกรรม 09.00 น. – 10.00 น 

บุคลิกภาพ  / ศิลปะ 

10.00น. – 11.00 น. 

กิจกรรมพิเศษ 

14.30 – 15.00 น. 

กิจกรรมยามบาย 

นม ผลไม อาหาร 

กลางวัน / ของวางบาย  

วันจันทร 

6/3/2560 

การเปนมิตร 

มาหวานเมล็ดพืชกัน 

กิจกรรมพิเศษ 

พละศึกษาปฐมวัย 

เร่ืองเลาของพอ ฝร่ัง / ขนมปงแยม 

ขาว หมูอบ ผักตม 

วันอังคาร 

7/3/2560 

มีนํ้าใจ 

 

รักเมืองไทย 

ทําขนมไทย 

ปริศนาคําทาย แตงโม  / เวเฟอร 

บะหมี่ไกตุน 

วันพุธ 

8/3/2560 

การเชื่อฟง กิจกรรมพิเศษ 

ภาษาสนุก 

วันสําคัญท่ีนาจดจํา แอปเปล / เยลล่ี 

ขาว กระเพราไก ไขดาว 

วันพฤหัสบด ี

9/3/2560 

ความรัก เมตตา เกม  การเคล่ือนไหว 

ออกกําลังกาย 

ขาวเด็กควรรู ชมพู / เคกกลวยหอม 

เสนใหญ ราดหนาหม ู

วันศุกร 

10/3/2560 

ความขยัน กิจกรรมพิเศษ 

รอง รํา ทําเพลง 

ปริศนาคําทาย กลวย / ขนมปงชีสเช็ค 

ขาวผัดหมูยาง แกงจืด 

     

วันจันทร 

13/3/2560 

ความมีระเบียบ กิจกรรมพิเศษ 

พละศึกษาปฐมวัย 

เร่ืองเลาของพอ สาล่ี / ขนมปงเนยสด 

ขาวหมูซีอ้ิว  ผัดผัก 

วันอังคาร 

14/3/2560 

ความคิดริเร่ิม รักเมืองไทย 

ทําขนมไทย 

ปริศนาคําทาย กลวย / ทองมวน 

สปาเก็ตตี้ไสกรอก 

วันพุธ 

15/3/2560 

การบริการ กิจกรรมพิเศษ 

ภาษาสนุก 

วันสําคัญท่ีนาจดจํา มะละกอ / แครกเกอร 

ขาวมันไก ซุป 

วันพฤหัสบด ี

16/3/2560 

ความมั่นใจในตนเอง เกม  การเคล่ือนไหว 

ออกกําลังกาย 

ขาวเด็กควรรู ฝร่ัง  /  โดนัท 

เสนหมี่ลูกชิ้นนํ้าใส 

วันศุกร 

17/3/2560 

ความกตัญู กิจกรรมพิเศษ 

รอง รํา ทําเพลง 

ปริศนาคําทาย แตงโม / แซนวิชโรล 

ขาวหมูแดง 

     

วันจันทร 

20/3/2560 

การควบคุมตนเอง กิจกรรมพิเศษ 

พละศึกษาปฐมวัย 

เร่ืองเลาของพอ ชมพู  /  ขนมปงนม 

ขาว  ไกนํ้าแดง 

วันอังคาร 

21/3/2560 

ความซื่อสัตย รักเมืองไทย 

ทําขนมไทย 

ปริศนาคําทาย มะละกอ / เฉากวย 

ผัดมักโรนี แฮม 

วันพุธ 

22/3/2560 

การเชื่อฟง กิจกรรมพิเศษ 

ภาษาสนุก 

วันสําคัญท่ีนาจดจํา แอปเปล  /  ขนมเคก 

ขาวขาหม ู

วันพฤหัสบด ี

23/3/2560 

ความมีระเบียบ เกม  การเคล่ือนไหว 

ออกกําลังกาย 

ขาวเด็กควรรู กลวย  / พายกรอบ 

กวยเตี๋ยวหมูสับ 

วันศุกร 

24/3/2560 

ความเคารพยําเกรง กิจกรรมพิเศษ 

รอง รํา ทําเพลง 

ปริศนาคําทาย แตงโม  /  ขนมปารตี ้

ขาวไก 



                                                              

 

       ใบสมคัร 
                   Day Camp  ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ 

            ***************************************** 

ช่ือ ด.ญ. / ด.ช. .......................................นามสกลุ..................................ช่ือเลน................... 

 

วนั / เดือน / ปี เกิด.................................อาย.ุ.................ปี  นํ้าหนกั..............สวนสูง........... 

 

ช่ือบิดา...........................................................โทรศพัทติดตอ................................................ 

 

ช่ือมารดา.......................................................โทรศพัทติดตอ................................................. 

 

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

 

ท่ีอยูปัจจุบนั เลขท่ี......................................ถนน..................................แขวง.......................... 

 

เขต............................ จงัหวดั........................ รหสัไปรษณีย..................โทรศพัท.................. 

 

ช่ือผู ติดตอกรณีเร่ืองดวน......................................................โทรศพัท................................... 

 

ปัจจุบนัเป็นนกัเรียนโรงเรียน.................................................เรียนอยูชั้น............................... 

ขอสมคัรเขาคาย Day Camp  ปฐมวยั YWCA กรุงเทพฯ โดยสมคัรแลวไมมีการคืนเงินในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

     ลงช่ือ...........................................ผู ปกครองนกัเรียน 

      ........../..................../2560 

************************************************************************** 

สาํหรับเจาหนาท่ีกรอก 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระโดยเงินโอน ในนาม สมาคม YWCA.กรุงเทพฯ 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี .....................เลขท่ี.....................จาํนวนเงิน..............................วนัท่ี............................... 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี .....................เลขท่ี.....................จาํนวนเงิน..............................วนัท่ี............................... 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี .....................เลขท่ี.....................จาํนวนเงิน..............................วนัท่ี............................... 
 

 

 

…..   Camp 1 วนัท่ี 6 – 24 มีนาคม 2560 

......  Camp 2 วนัท่ี 27 ม.ีค. – 7 เมษายน 2560 

.......Camp 3 วนัท่ี  17 – 28 เมษายน 2560 

 


	/            ค่ายที่ 1  วันที่  6 – 24  มีนาคม 2560  ค่าลงทะเบียนคนละ   7,500 บาท/15 วัน
	รับเด็ก  ระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 3  ทั้ง หญิง และ ชาย


