
เรียนซ ้าได้

เรียนซ ้าไม่ได้

1 กค14111 Board  Gam e
ฝึกทักษะการเล่น

บอรด์เกม

อ.รณิดา อ.จีร

ศักด์ิ
20 8 2,3,6 700

เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้ง Gif t ed  ชัน้ 9 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

2 กว14111 Click Rob ot

ออกแบบหุน่ยนต์

โดยรอกและคาน

และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ควบคุมหุน่ยนต์

อ.นรชยั และ

วิทยากร

ภายนอก

30 3,4 2,4 2500 ซ้้าได้/เพิม่ได้ หอ้งเรยีนสีเขียว หอ้ง 1-10

3 กง14111 DIY&TECH

ออกแบบ ประดิษฐ์

 สรา้งสรรค์งานไม้

และ    เรซิน่

อ.สิรพิรรณ     

 อ.วิวรรณ
12 2,3 4 1000 ซ้้าไม่ได้

Lab  Com  1 ชัน้ 6 

อาคารอารยี์ฯ
หอ้ง 1-7

4 กท14111

Find ing 

Hero  BCC 

Kid scovery

Calligrap hy, 3D

 Pap er ,สาน

ใบลาน,ปั้นดินญ่ีปุุน

,Pain t

อ.แคทรยีา 

และวิทยากร

ภายนอก

25 7,11,12 1,2,3,4 2500 ซ้้าได้/เพิม่ได้

หอ้ง Gif t edไทย ชัน้

 9 อาคารจอหน์ เอ.

เอก้ิน

หอ้ง 1-10

5 กพ14111 Fir st  Aid

ฝึกการมีจิตอาสา 

การปฏิบัติจรงิเรื่อง

ทักษะชวิีต DIY 

งานฝีมือ/การ

ปูองกันอุบัติเหตุ

อ.ทวีพร         

         อ.วารี

นนท ์งาน

อนามัยโรงเรยีน

30 1 3,4,6,7 1000
เรยีน 1 ปี

การศึกษา
ป.4/4 หอ้ง 1-7

6 กว14112
Gent lem an 

Leaq ue

ปลูกฝังการมี

จิตส้านึกความ

ซือ่สัตย/์รบัผิดชอบ

 ลดการติดเกมส์

โดย Act ive 

Learn ing&Gam e

อ.สุพรรณี พ 40 9,10 3,6,7 2500 ซ้้าได้/เพิม่ได้ ป.4/7 หอ้ง 1-10

7 กส14113 Green Hear t

กิจกรรมอนุรกัษ์

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อ.ภัทรจิตรา 15 1 8 200 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งสมุดชัน้ 8 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

8 กส14111 Lit t le Chef ประกอบอาหาร

อ.สุรางค์ และ

วิทยากร

ภายนอก

38 13 7,8 3500
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งการงาน ชัน้ 7 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

9 กส14120
MIP.EIP ชัน้ 

ป.4

กิจกรรมเสรมิสรา้ง

พหปุัญญา
EIP Teacher 150

6,10,11,

12

1,2,3,4,5

,6,7,8
ซ้้าได้/เพิม่ได้ ติดต่อ EIP Teacher หอ้ง 8-10

10 กค14112

Sm ar t  Brain

 Q Jun io r  

จินตคณิต

ทักษะการคิดเลข

โดยใชลู้กคิดเพือ่

พฒันาสมอง

อ.กฤษณาและ

วิทยากร

ภายนอก

20 8 2,3 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้

หอ้ง Gif t ed  คณิต 

ชัน้ 9 อาคารจอหน์ 

เอ.เอก้ิน

หอ้ง 1-10

11 กท14112
Sm ile Ar t  

2019

ศิลปะเพือ่

สรา้งสรรค์

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์

อ.ปุณณภา  

และวิทยากร

ภายนอก

30 7,11 3,4,7 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้ ป.4/5 หอ้ง 1-10

12 กท14113 STEAM KID

สิ่งประดิษฐ์โดย

ระบบกลไกและ

ฟันเฟือง

อ.ปุณณภา  

และวิทยากร

ภายนอก

40 4,5 2 3500 ซ้้าได้/เพิม่ได้ ชัน้11 หอ้ง 1-10

13 กง14112
Sup er  hero  

Cod ing

เขียนโค้ด

คอมพวิเตอรผ่์าน

เกมส์สรา้งสรรค์ 

เฉพาะนักเรยีนหอ้ง

 4/1,4/2,4/6 และ

ต้องสมัครเรยีน 

คร ูMac 30 4 2
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

Lab  Mac ชัน้ 10 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน

หอ้ง 

4/1,4/2,4/6 

และต้องเรยีน

 Com  Mac 

ด้วย

14 กค14113 กีฬาสแต็ค

กีฬาสแต็คฝึก

ท้างานเป็นระบบ

ของประสาทสัมผัส

อ.ดวงรตัน์และ

วิทยากร

ภายนอก

25 8 3,4,6 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งLab วิทย์ชัน้7

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

TRACK

กิจกรรม MIP ระดบัชั นประถมศกึษาปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562

ล้าดบัที่ รหสัวิชา วิชา กิจกรรม ครูผูด้แูล
จ้านวนที่

รับ

จ้านวน

ทีส่มัคร

พหุ

ปัญญา

ดา้นที่

ราคา ระยะเวลาเรียน สถานทีเ่รียน
นักเรียนที่

ลงทะเบียนได้



15 กศ14112
จูเนียร ์ออ

เคสต้า

ฝึกดนตรไีวโอลีน  

เฉพาะผู้ที่มีเครื่อง

ดนตรไีวโอลิน

อ.ยอด 10 15 5
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งดนตรชีัน้ 2 

อาคารอารยี์
หอ้ง 1-7

17 กศ14113 ชา่ง MAN

การใชค้วามคิด

สรา้งสรรค์/

ออกแบบ/ปฏิบัติใน

งานชา่ง

อ.วีรยุทธ์ 10 11 3,4 1500 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งศิลปะ  ชัน้ 9 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

18 กพ14112 บาสเกตบอล ฝึกกีฬาบาสเกตบอล
อ.ชยัพร  อ.จิ

ราธิป
40 14 4 ซ้้าได้/เพิม่ได้

โรงยิม ชัน้ 15 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

19 กพ14113 ฟุตบอล ฝึกกีฬาฟุตบอล อ.ทองแดง 25 14 4 ซ้้าได้/เพิม่ได้
โรงยิม ชัน้ 13 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

20 กส14112
ยุวยาตรา ( 

B.B.)

ฝึกทักษะการเป็น

ผู้น้า การท้างาน

เป็นทีม

อ.ธีรพนัธุ์ 40 1,9,14 3,4,7 780
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

ลานชัน้ 1 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

21 กค14114 หมากล้อม

กีฬาหมากล้อม โกะ

 ฝึกสมาธิและการ

วางแผน

อ.โศภิตและ

วิทยากร

ภายนอก

50 8 2,4 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้ หอ้งประชมุ 10 หอ้ง 1-10

22 กท14114 อูคูเลเล่ ฝึกเล่นอูคูเลเล่

อ.ปุณณภา

วิทยากร

ภายนอก

15 15 1,2,3,4 2500 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งGif t ed วิทย์ชัน้9

อาคารจอห ์เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10


