
 
 
 
 
 
 
      8  กันยายน  2557 

 
เรื่อง   กิจกรรมเสริมพิเศษ  ระดับประถมศึกษา  ภาคเรียนที่  2 /2557 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
 เนื่องด้วยระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษส าหรับนักเรียนที่สนใจ   ได้แก่  ภาษาจีนกลาง, 

English Conversation, ศลิปะวาดภาพ, ศลิปะการปั้น, เทควันโด, ไวโอลิน, เปียโน, ดนตรีไทย, ดูแลการบ้านตอน

เย็น, เรียนพิเศษวันเสาร์และว่ายน้ า เปิดลงทะเบียนผ่าน www.wattana.ac.th ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 

กันยายน 2557 เวลา 20.00 น.–วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ช าระค่าสมัครเรียนได้ระหว่าง

วันศุกร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ห้องการเงิน ตึกอ านวยการเท่านั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส าหรับนัก เรียน ส าหรับวิธี การลงทะเบียนและรายละเอียด เพิ่ ม เติมท่ านสามารถศึกษาได้ จาก  

www.wattana.ac.th   

ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองอ่านรายละเอียดกิจกรรมที่แนบมาด้วยอย่างละเอียด  สอบถามบุตร

หลานของท่านก่อนตัดสินใจ เมื่อสมัครเรยีนแล้วจะไม่คืนเงนิค่าสมัคร   

จงึเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณท่านผูป้กครองในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าผูท้รง

รักและเมตตา ทรงอ านวยพระพรอันอุดมแดท่่านและครอบครัวตลอดไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ดร.สิรลิักษณ์  เฟื่องกาญจน์) 

ผูจ้ัดการ - ผูอ้ านวยการ 

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท ์02-2547991-5  

กิจกรรมดูแลการบ้านและเรียนพิเศษวันเสาร์  ตดิต่อ อ.จารุนันท์ ตอ่ 296 

กิจกรรมว่ายน้ า  ติดตอ่ อ.นารี  ต่อ 258 , 244 

กิจกรรมอื่นๆ ติดต่อ อ.ทักษ์สุตา ตอ่ 226,  อ.กัตติกา ต่อ 236, อ.สุจินต(์พ) ตอ่ 255 

Remindal class ของนักเรยีน IEC เรยีนเวลา 15.40 – 16.30 น.ตามวันดังน้ี  

ป.1 เรียนวันจันทร์  ป.2/1 –ป.2/2  เรียนวันอังคาร   ป.2/3 – ป.2/4 เรียนวันพฤหัสบดี     

ป.3 เรียนวันวันพฤหัสบดี     ป.4 เรียนวันพุธ    ป.5  เรียนวันจันทร์ 

คณะนักร้องประสานเสียง เรยีนเวลา 15.40 – 16.30 น. ตามวันดังน้ี 

ป.1 และ ป.4 –ป.6  วันอังคารและวันพฤหัสบดี  ป.2 –ป.3  เรียนวันจันทร์และวันพุธ 

นักเรยีนป.6 ทุกคน  เรียนเสริม O-net วันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.40 – 16.30 น.  วันศุกร์เวลา  14.50 – 15.40 น. 
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วิธีการเข้าจองกิจกรรมเสริมพิเศษ ระดับประถมศึกษา 
 

1. เข้าเว็บด้วยโปรแกรม Google Chrome และ เข้าที่เว็บไซด์วัฒนา www.wattana.ac.th 
เลือก Thai (ควรท าการสมัครผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อปริ้นเตอร์ไว้พร้อม ) 
2. Login ในส่วนของ นักเรียนเข้าสู่ระบบ  พิมพ์เลขประจ าตัว และรหัสผ่าน ที่ใช้เข้า
ดูผลคะแนนผ่านเว็บ 
3. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ ลิงค์ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ  

ภาคเรียนที่ 2/2557 

 

 

 

 

 

4. เข้าสู่หน้าจอ จองกิจกรรมเสริมพิเศษ  ใหก้รอกรหัสกิจกรรมที่

ต้องการสมัคร กดEnter จะปรากฏรายละเอียดกิจกรรม ให้กรอก

ข้อมูล ชื่อผู้ปกครอง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือหมาย

เหตุเพิ่มเติม  

5. จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียนสมัคร  จะปรากฏ ชื่อกิจกรรม และ
รายละเอียดที่สมัครด้านล่าง สามารถกรอกข้อมูลและสมัครกิจกรรม
ได้ตามต้องการ โดยที่วัน-เวลาที่เรียนไม่ซ้ ากัน   

 
6. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะมีลิงค์ให้คลิก พิมพ์รายละเอียดการสมัคร ดังหน้าจอด้านล่าง ใหค้ลิกเม้าท์ขวา

เลือก ค าสั่ง print เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารการสมัครกิจกรรมเสริมพิเศษ น าไปจ่ายเงินที่ห้องการเงิน  
 
หมายเหตุ :  1.ถ้ากิจกรรมที่ต้องการสมัครเต็มสามารถลงชื่อส ารองได้กิจกรรมละ 5 คน โดยครูจะติดต่อกลับไป 
      ในกรณีที่มีนักเรียนสละสิทธ์ หรือไม่ช าระเงินตามที่ก าหนด   

2.กรณีไม่ทราบรหัสผ่าน ติดต่อฝ่ายทะเบียน 02-2547991-5 ต่อ 216 
3.กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าะบบ ติดต่อฝ่าย ICT 02-2547991-5 ต่อ 323, 326 
4.กรณีมีปัญหาเรื่องการ Print  ติดต่อประชาสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา  
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กิจกรรมเสรมิพิเศษ  ระดับประถมศกึษา เปิดลงทะเบียนผ่าน www.wattana.ac.th  

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 20.00 น.–วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. 

ช าระค่าสมัครเรียนได้ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่หอ้งการเงิน ตึกอ านวยการเท่านั้น  

ตดิต่อสอบถาม โทรศพัท์ 02-2547991-5   กจิกรรมดูแลการบ้านและเรียนพเิศษวนัเสาร์  ตดิตอ่ อ.จารุนันท์ ตอ่ 296  

กจิกรรมว่ายน้้า  ตดิตอ่ อ.นารี  ตอ่ 258 , 244  กจิกรรมอ่ืนๆ ตดิตอ่ อ.ทักษส์ุตา ต่อ 226,  อ.กัตตกิา ตอ่ 236, อ.สุจินต์(พ) ต่อ 255 

Remindal class ของนักเรียน IEC เรียนเวลา 15.40 – 16.30 น.ตามวนัดังนี้  

ป.1 และ ป.5  เรียนวันจันทร์, ป.2/1 –ป.2/2  เรียนวันอังคาร, ป.2/3 – ป.2/4 และ ป.3 เรียนวันพฤหัสบดี, ป.4 เรียนวันพุธ  

คณะนักร้องประสานเสียง เรยีนเวลา 15.40 – 16.30 น. ตามวันดังนี ้

ป.1 และ ป.4 –ป.6  วันอังคารและวันพฤหัสบด ี ป.2 –ป.3  เรียนวันจันทร์และวันพุธ 

นักเรียนป.6 ทุกคน  เรียนเสริม O-net วันจันทร์,วันพุธ เวลา 15.40 – 16.30 น.  และวันศุกรเ์วลา  14.50 – 15.40 น. 

 รหัสการลงกิจกรรมเสริมพิเศษ  ภาคเรียนที่ 2 /2557(ฉบับแก้ไข) 
1.ดูแลการบ้านหลังเลิกเรียน ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,500 บาท เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน  ไม่จ้ากัดจ้านวน 

รหัส 109 ป.1 – ป.6 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 16.30 น. 
 

2.เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  คา่เรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท เรียนจา้นวน 10 ครัง้  เรียน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ  ไม่จ้ากัดจา้นวน 

รหัส 110 ป.1 – ป.6 วันเสาร ์ เวลา 8.30 – 12.30 น. 

ตารางเรียนพิเศษวันเสาร ์

ครัง้ท่ี 1 วันเสารท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2557 ครัง้ท่ี 6 วันเสารท่ี์ 13 ธันวาคม 2557 

ครัง้ท่ี 2 วันเสารท่ี์ 8 พฤศจิกายน 2557 ครัง้ท่ี 7 วันเสารท่ี์ 20  ธันวาคม 2557 

ครัง้ท่ี 3 วันเสารท่ี์ 15 พฤศจิกายน 2557 ครัง้ท่ี 8 วันเสารท่ี์ 24 มกราคม 2557 

ครัง้ท่ี 4 วันเสารท่ี์ 22  พฤศจิกายน 2557 ครัง้ท่ี 9 วันเสารท่ี์ 7 กุมภาพันธ์ 2557 

ครัง้ท่ี 5 วันเสารท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2557 ครัง้ท่ี 10 วันเสารท่ี์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 
 

 

3.เทควันโด ค่าเรียนภาคเรียนละ  3,500 บาท (รวมคา่สอบเลื่อนสายและค่าสาย) สัปดาห์ละ 2  ครั้ง  ไม่จ้ากัดจา้นวน 

รหัส 111 ป.1-ป.6 วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 17.00 น. 
 

 

4.ว่ายน้า้  คา่เรียนภาคเรียนละ 4,000  บาท  สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง  รับ 50 คน 

รหัส 112 ป.1-ป.6 วันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 16.00 – 17.00 น.  วันศุกรเ์วลา 15.00 – 16.00 น. 
 

 

5.ศิลปะ คา่เรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  สัปดาห์ละ 1 ครัง้ กลุ่มละ 15 -20 คน 

รหัส 113 ศลิปะวาดภาพ อ.มงคลวรรณ  เหลี่ยมรังส,ี อ.หทัยดาว  รุง่เรือง ป.1-ป.2 วันจันทร์  12.00 - 12.50 น. 

รหัส 114 ศลิปะวาดภาพ อ.มงคลวรรณ เหลี่ยมรังส,ี อ.หทัยดาว  รุง่เรือง ป.1-ป.2 วันอังคาร  12.00 - 12.50 น. 

รหัส 115 ศลิปะวาดภาพ อ.มงคลวรรณ เหลี่ยมรังส,ี อ.หทัยดาว  รุ่งเรือง ป.1-ป.2 วันพุธ  12.00 - 12.50 น. 

รหัส 116 ศลิปะวาดภาพ อ.มงคลวรรณ เหลี่ยมรังส,ี อ.หทัยดาว  รุง่เรือง ป.1-ป.2 วันพฤหัสบด ี 12.00 - 12.50 น. 

รหัส 117 ศลิปะวาดภาพ อ.มงคลวรรณ เหลี่ยมรังส,ี อ.หทัยดาว  รุง่เรือง ป.1-ป.2 วันพุธ 15.40 - 16.30 น. 

รหัส 118 ศลิปะการป้ัน อ.ทัณฑิมา ภุชงค์ ป.3-ป.6 วันจันทร์  12.00 - 12.50 น. 

รหัส 119 ศลิปะการป้ัน อ.ทัณฑิมา ภุชงค์ ป.3-ป.6 วันอังคาร  15.40 - 16.30 น. 

รหัส 120 ศลิปะวาดภาพ อ.ทัณฑิมา ภุชงค์ ป.3-ป.6 วันอังคาร  12.00 - 12.50 น. 

รหัส 121 ศลิปะวาดภาพ อ.ทัณฑิมา ภุชงค์ ป.3-ป.6 วันพุธ  12.00 - 12.50 น. 

รหัส 122 ศลิปะวาดภาพ อ.ทัณฑิมา ภุชงค์ ป.3-ป.6 วันพฤหัสบด ี 12.00 - 12.50 น. 
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6.English Conversation ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง  เวลา 15.40 – 16.30 น.  รหัสละไม่เกนิ 20 คน 

รหัส 123 ป.1 วันจันทร์,วันพุธ  รหัส 127 ป.3 วันจันทร์,วันพุธ 

รหัส 124 ป.1 วันอังคาร,วันพฤหัสบด ี  รหัส 128 ป.3 วันอังคาร,วันพฤหัสบด ี

รหัส 125 ป.2 วันจันทร์,วันพุธ  รหัส 129 ป.4 วันจันทร์,วันพุธ 

รหัส 126 ป.2 วันอังคาร,วันพฤหัสบด ี  รหัส 130 ป.5 วันจันทร์,วันพุธ 

    รหัส 131 ป.6 วันอังคาร,วันพฤหัสบด ี
 

7.ภาษาจีน  คา่เรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  สปัดาหล์ะ 2 ครั้ง เวลา 15.40 – 16.30 น. รหัสละไม่เกนิ 20 คน 

รับสมัครเฉพาะนักเรียน ป.3 –ป.6   

รหัส 132 ภาษาจีน ระดับ 2 วันจันทร์,วันพุธ  รหัส 135 ภาษาจีน ระดับ 4 วันอังคาร,วันพฤหัสบดี 

รหัส 133 ภาษาจีน ระดับ 2 วันอังคาร,วันพฤหัสบด ี  รหัส 136 ภาษาจีน ระดับ 6 วันจันทร์,วันพุธ 

รหัส 134 ภาษาจีน ระดับ 3 วันอังคาร,วันพฤหัสบด ี  รหัส 137 ภาษาจีน ระดับ 6 วันอังคาร,วันพฤหัสบดี 
 

8.เปียโน คา่เรียน 3,500 บาท  สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ครั้งละ 25 นาที เรียนเดี่ยว  วันและเวลาเรียนจะจัดให้อกีครัง้เรียนในคาบ             

ครสิตจริยธรรม / คาบนมัสการ / พักกลางวัน กรุณาสอบถามเวลาเรียนจาก อ.สุจินต์(255)  จดัวันและเวลาเรียนตามล าดับการสมัคร 

รหัส 150 อ.สิริ คาบคริสตจรยิธรรม 1/1, 1/5, 1/6, 2/1, 2/3, 3/3, 3/6, 5/3, 5/4, 5/6, 6/2 

รหัส 151 อ.วรินทร(ครูฝน) คาบคริสตจรยิธรรม 1/1, 2/3, 2/5, 4/3, 6/2  

รหัส 155 อ.สิริกัญญา(ครูเอ)๋ คาบคริสตจรยิธรรม 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 4/2, 5/1, 5/2, 5/5, 6/2, 6/4, 6/6  

วันพุธกลางวัน วันพฤหัสบดีกลางวัน และคาบนมัสการ ป.4-6 

รหัส 156 อ.ชุษฎา(ครูแพร) คาบคริสตจรยิธรรม 1/3, 1/5, 1/6, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/2, 5/5, 6/2,  6/4, 6/6  

รหัส 157 อ.ณัฐฐิตา(ครูแอม๋) คาบนมัสการป.1 - ป.3  คาบนมัสการ ป.4 – ป.6  และวันพฤหสับดีกลางวัน 
 

9.ดนตรไีทย คา่เรียนภาคเรียนละ 3,500  บาท เรียนสัปดาห์ละ 2 ครัง้ กลุ่มละ 6-8 คน 

รหัส 158 อ.เบญจพร ศรีน่วม ป.1-ป.6 วันจันทร์ 12.00 - 12.50 น.   รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ 6 คน 

รหัส 159 อ.เบญจพร ศรีน่วม ป.1-ป.6 วันพุธ 12.00 - 12.50 น.       รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  4 คน 

รหัส 160 อ.สุชาดา นนทรีย์ ป.1-ป.6 วันอังคาร 12.00 - 12.50 น.   รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  2 คน 

รหัส 161 อ.สุชาดา นนทรีย์ ป.1-ป.6 วันพุธ 12.00 - 12.50 น .       รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  1 คน 

รหัส 162 อ.สุชาดา นนทรีย์ ป.1-ป.6 วันจันทร์ 15.40 - 16.30 น.    รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  4 คน 

รหัส 163 อ.สุชาดา นนทรีย์ ป.1-ป.6 วันอังคาร 15.40 - 16.30 น.   รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  3 คน 

รหัส 164 อ.สุชาดา นนทรีย์ ป.1-ป.6 วันพุธ 15.40 - 16.30 น.        รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  2 คน 

รหัส 165 อ.สุชาดา นนทรีย์ ป.1-ป.6 วันพฤหัสบดี 15.40 - 16.30 น. รวมวงวันพฤหัสบดี  12.00 – 12.50 น. รับ  2 คน 
 

10.ไวโอลิน  คา่เรียนภาคเรียนละ 3,500  บาท เรียนสัปดาห์ละ 2 ครัง้  กลุ่มละ 6-8 คน 

รหัส  166  อ.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ วันจันทร์ 12.00 -12.50 น.        รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  1   คน 

รหัส  167 อ.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ วันจันทร์ 15.40 - 16.30 น.       รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  4   คน 

รหัส  168 อ.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ วันพุธ 15.40 – 16.30 น.           รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  1   คน 

รหัส  169 อ.ประทปี วรศะริน วันจันทร์  12.00 - 12.50 น.      รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  4   คน 

รหัส  170 อ.ประทปี วรศะริน วันอังคาร 15.40 - 16.30 น.      รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  5   คน 

รหัส  171 อ.ประทปี วรศะริน วันพุธ 15.40 - 16.30 น.           รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  3   คน 

รหัส  172 อ.ประทปี วรศะริน วันพฤหัสบดี 15.40 - 16.30 น.   รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  2   คน 

รหัส  173 อ.เพชรรัตน์ ตุลย์ฐิตนันท์ วันอังคาร 12.00 - 12.50 น.      รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  2   คน 

รหัส  174 อ.เพชรรัตน์ ตุลย์ฐิตนันท์ วันพุธ 12.00 - 12.50 น.           รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  1   คน 

รหัส  175 อ.เพชรรัตน์ ตุลย์ฐิตนันท์ วันอังคาร 15.40 - 16.30 น.      รวมวงวันพฤหัสบดี 12.00 -12.50 น. รับ  5   คน 
 


