
เรียนซ ้าได้

เรียนซ ้าไม่ได้

1 กท15111

Ad just  

Ab ilit ies By 

BCC 

Kid scovery

วาดการตู์นสไตล์

ญ่ีปุุน รอ้งเพลงแร็

ปเบื้องต้น พากษ์

เสียง An im at ion

อ.ปุณณภา  

และวิทยากร

ภายนอก

25
10,11,1

2
1,2,3,4 2500 ซ้้าได้/เพิม่ได้

หอ้ง Gif t ed  ชัน้ 9 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

2 กส15111
BCC Lit t le 

Chef
ประกอบอาหาร

อ.สุรางค์ และ

วิทยากร

ภายนอก

36 13 7,8 3500
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งการงาน ชัน้ 7 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

3 กว15111 Click Rob ot

ออกแบบหุน่ยนต์

โดยรอกและคาน

และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ควบคุมหุน่ยนต์

อ.ทิฆัมพร 

และวิทยากร

ภายนอก

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

4 กอ15111 Cross w ord
ปรศินาอักษรไขว้

ภาษาอังกฤษ

อ.สมถวิล และ

วิทยากร

ภายนอก

20 10 1 3500 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้ง Gif t ed  ชัน้ 9 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

5 กง15111 DIY&TECH
สรา้งสรรค์งานไม ้

สิ่งประดิษฐ์ท้าเอง
อ.วิวรรณ 12 2,3 3,4,7 1000 ซ้้าไม่ได้

Lab  Com  1 ชัน้ 6

อาคารอารยี์ฯ
หอ้ง 1-7

6 กง15112
Gund um  

St op  Mot ion

ต่อโมเดลกันดัม 

ตกแต่ง สรา้งสรรค์

 ท้าการด์พลัง ถ่าย

ท้าและผลิต VDO 

St op   Mot ion  

เฉพาะนักเรยีน

คร ูMac 20 4 2 3500 ซ้้าไม่ได้

Lab  Com  Mac ชัน้ 

10 อาคารจอหน์ เอ.

เอก้ิน

หอ้ง 5/2 และ

ต้องเรยีน 

Com  Mac 

ด้วย

7 กง15113 LEGO R/C สรา้งหุน่ยนต์เลโก้
อ.นาวิน อ.

ประเปรยีว
15 4 2,4 2000 ซ้้าไม่ได้

Lab  Com  3 ชัน้ 7 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

8 กส15120
MIP.EIP ชัน้ 

ป.5

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

9 กท15112
Sm ile Ar t  

2019

ศิลปะเพือ่

สรา้งสรรค์

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์

อ.จันทนา  

และวิทยากร

ภายนอก

30 7,11 3,4,7 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งประชมุชัน้ 11

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

10 กท15113 STEAM KID

สิ่งประดิษฐ์โดย

ระบบกลไกและ

ฟันเฟือง

อ.ธิดาวรรณ  

และวิทยากร

ภายนอก

64 4,5 2 3500
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งประชมุชัน้ 11

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

11 กค15112 กีฬาสแต็ค

กีฬาสแต็คฝึก

ท้างานเป็นระบบ

ของประสาทสัมผัส

อ.สุวรรณและ

วิทยากร

ภายนอก

30 8 3,4,6 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้

หอ้ง Lab  วิทย ์ชัน้ 7

 อาคาร จอหน์ เอ.

เอก้ิน

หอ้ง 1-10

12 กศ15112
จูเนียร ์ออ

เคสต้า

ฝึกดนตรไีวโอลีน  

เฉพาะผู้ที่มีเครื่อง

ดนตรไีวโอลิน

อ.ภัทรา อ.ยอด 20 15 5 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งศิลปะชัน้9อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน

หอ้ง 1-7

นักเรยีนต้อง

เตรยีมโน้ตบุค

มาด้วย

13 กส15112 นักขายซเีนียร์

การผลิตสินค้า การ

สรา้งผลิตภัณฑ ์

การฝึกวางแผนการ

ขาย

อ.สุปัญญา      

        อ.ธมลว

รรณ

18 8 1,4,6
เรยีน 1 ปี

การศึกษา
ป.5/1 หอ้ง 1-7

14 กพ15112 บาสเกตบอล ฝึกกีฬาบาสเกตบอล
อ.ชยัพร  อ.จิ

ราธิป
40 14 4 ซ้้าได้/เพิม่ได้

โรงยิม ชัน้ 15 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

TRACK สถานทีเ่รียน
นักเรียนที่

ลงทะเบียนได้

จ้านวนที่

รับ

จ้านวน

ทีส่มัคร

พหุ

ปัญญา

ดา้นที่

ราคา
ระยะเวลา

เรียน
ล้าดบัที่ รหสัวิชา วิชา กิจกรรม ครูผูด้แูล

กิจกรรม MIP ระดบัชั นประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562



15 กพ15113 ฟุตบอล ฝึกกีฬาฟุตบอล อ.ทองแดง 25 14 4 ซ้้าได้/เพิม่ได้
โรงยิม ชัน้ 13 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

16 กศ15113 มัดย้อมคราม
ฝึกการท้าผ้ามัด

ย้อมคราม
อ.อิจิโร่ 12 11 3,4,8 600 ซ้้าไม่ได้

หอ้งศิลปะ  ชัน้ 3 

อาคารอารยี์
หอ้ง 1-7

17 กส15114
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

18 กส15113
สรา้งสรรค์โดย

เกมส์ความรู้

การใชเ้กมส์ความรู้

ออกแบบความคิด

สรา้งสรรค์

อ.กนกพร 10 8 1,3,6,7 100
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งสมุดชัน้ 8 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

19 กค15113 หมากล้อม

กีฬาหมากล้อม โกะ

 ฝึกสมาธิและการ

วางแผน

อ.นันทนาและ

วิทยากร

ภายนอก

40 8 2,4 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้ หอ้งประชมุ 10 หอ้ง 1-10

20 กท15114 อูคูเลเล่ ฝึกเล่นอูคูเลเล่

อ.ฌานโชติ

วิทยากร

ภายนอก

20 15 1,2,3,4 2500 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้ง Gif t ed  ชัน้ 9 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10


