
เรียนซ ้าได้

เรียนซ ้าไม่ได้

1 กส16111
BCC Lit t le 

Chef
ประกอบอาหาร

อ.สุรางค์ 

อรญา และ

วิทยากร

ภายนอก

36 13 7,8 3500
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งการงาน ชัน้ 7 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

2 กค16111 Board  Gam e
ฝึกทักษะการเล่น

บอรด์เกม

อ.รณิดา 

อ.นันทนา
20 8 2,3,6 700

เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งGif t edคณิต ชัน้

9 อาคารจอหน์ เอ.

เอก้ิน

หอ้ง 1-7

3 กว16111 Click Rob ot

ออกแบบหุน่ยนต์

โดยรอกและคาน

และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ควบคุมหุน่ยนต์

อ.พรทิพย ์อ.

สรวัชร ์และ

วิทยากร

ภายนอก

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

4 กอ16111 Cross w ord
ปรศินาอักษรไขว้

ภาษาอังกฤษ

อ.กชกร        

อ.เบญจวรรณ

วิทยากร

ภายนอก

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

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

5 กศ16111 DIY Leat her

การใชศิ้ลปะในการ

ออกแบบงาน

เครื่องใชจ้ากงาน

หนัง

อ.ดุษดี        

อ.วีณา
10 11 2,8 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้

หอ้งศิลปะ  ชัน้ 9 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

6 กง16111
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 6/1,6/2

 และต้องเรยีน

 Com  Mac 

ด้วย

7 กท16111

Hap p y 

Maker  นัก

คิดสรา้งสุข

ใช ้Ap p licat ion  

สรา้งสรรค์ผลงาน

บน iPad  รบัเฉพาะ

                 หอ้ง 

ป,6/1 ป.6/2 ( 

หอ้งเรยีน iPad  

อ.ปุณณภา

และวิทยากร

ภายนอก

25 4,5 1,2,3,4,7 3500 ซ้้าได้/เพิม่ได้ ป.6/2 หอ้ง 6/1,6/2

8 กง16112 iBIT Rob ot

สรา้งสรรค์/

ออกแบบหุน่ยนต์/

เขียนโปรแกรม

อ.สิรพิรรณ 12 4 4 3900 ซ้้าไม่ได้
Lab  Com  3 ชัน้ 7 

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

9 กส16120
MIP.EIP ชัน้ 

ป.6

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 กส16113
Read ing 

Club

ต่อยอดนักอ่าน/

ฝึกฝนจินตนาการ

จากการอ่าน/

พฒันาจากการอ่าน

สู่งานประดิษฐ์

อ.พรเพญ็ 15 10,11 1 ซ้้าได้/เพิม่ได้
หอ้งสมุดชัน้ 8 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

11 กท16112

Show  

Proud  By 

BCC 

Kid scovery

St reet  Pain t  , 

Beat  Box , 

Graf f it i , 

Sp ecial Ef f ect  , 

Yout ub er

อ.นิธินันท ์อ.

ประเปรยีง และ

วิทยากร

ภายนอก

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

อาคารจอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

12 กท16113
Sm ile Ar t  

2019

ศิลปะเพือ่

สรา้งสรรค์

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์

อ.ปุณณภา  

และวิทยากร

ภายนอก

30 7,11 3,4,7 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้ ป.6/6 หอ้ง 1-10

13 กท16114 STEAM KID

สิ่งประดิษฐ์โดย

ระบบกลไกและ

ฟันเฟือง

อ.ธิดาวรรณ  

และวิทยากร

ภายนอก

68 4,5 2 3500
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งประชมุ 11อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

14 กส16112
กินอยูอ่ย่างไร

ใหพ้อเพยีง

การปลูกพชืแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

สิ่งประดิษฐ์จากของ

เหลือใช ้ประดิษฐ์

บอรด์เกมส์

อ.สุปัญญา 22 2,8,9 3
เรยีน 1 ปี

การศึกษา
ป.6/7 หอ้ง 1-7

TRACK สถานทีเ่รียน
นักเรียนที่

ลงทะเบียนได้
ล้าดบัที่ รหสัวิชา วิชา กิจกรรม ครูผูด้แูล

จ้านวนที่

รับ

จ้านวน

ทีส่มัคร

พหุ

ปัญญา

ดา้นที่

ราคา
ระยะเวลา

เรียน

กิจกรรม MIP ระดบัชั นประถมศกึษาปีที ่6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562



15 กค16114 กีฬาสแต็ค

กีฬาสแต็คฝึก

ท้างานเป็นระบบ

ของประสาทสัมผัส

อ.พชัลัยวรรณ

และวิทยากร

ภายนอก 25 8 3,4,6 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้
Lab  วืทย ์ชัน้ 7 

อาคารจอหน์ เอ เอก้ิน
หอ้ง 1-10

16 กศ16114
จูเนียร ์ออ

เคสต้า

ฝึกดนตรไีวโอลีน  

เฉพาะผู้ที่มีเครื่อง

ดนตรไีวโอลิน

อ.ภัทรา 25 15 5
เรยีน 1 ปี

การศึกษา

หอ้งดนตรชีัน้ 2 

อาคารอารยี์
หอ้ง 1-7

17 กพ16112 ตะกรอ้ ฝึกกีฬาตะกรอ้ อ.ทวีพร 20 14 5 ซ้้าได้/เพิม่ได้
โรงยิม ชัน้ 15 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

18 กพ16111 บาสเกตบอล ฝึกกีฬาบาสเกตบอล
อ.ชยัพร  อ.จิ

ราธิป
40 14 4 ซ้้าได้/เพิม่ได้

โรงยิม ชัน้ 15 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7

19 กศ16115 มัดย้อมคราม
ฝึกการท้าผ้ามัด

ย้อมคราม
อ.อิจิโร ่อ.ยุพนิ 10 11 3,4,8 600 ซ้้าไม่ได้

หอ้งศิลปะ  ชัน้ 3 

อาคารอารยี์
หอ้ง 1-7

20 กส16114
ยุวยาตรา ( 

B.B.)

ฝึกทักษะการเป็น

ผู้น้า บุคลิกภาพ
อ.ธีรพนัธุ์ 20 1,9,14 3,4,7 780

เรยีน 1 ปี

การศึกษา

ลานชัน้ 1 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-10

21 กค16115 หมากล้อม

กีฬาหมากล้อม โกะ

 ฝึกสมาธิและการ

วางแผน

อ.วิชชดุาและ

วิทยากร

ภายนอก

30 8 2,4 3000 ซ้้าได้/เพิม่ได้ ป.6/3 หอ้ง 1-10

22 กพ16113 ฟุตบอล ฝึกกีฬาฟุตบอล อ.ทองแดง 20 14 4 ซ้้าได้/เพิม่ได้
โรงยิม ชัน้ 13 อาคาร

จอหน์ เอ.เอก้ิน
หอ้ง 1-7


