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กิจกรรมเสริมพิเศษ ระดับประถมศึกษา  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2562 
  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมพิเศษส าหรับนักเรียนที่สนใจดังนี้ กิจกรรมดูแลการบ้านหลัง
เลิกเรียน, เทควันโด, ว่ายน้ า, ภาษาจีนกลาง, ดนตรีไทย, ไวโอลิน, เปียโน, ศิลปะการปั้น, ศิลปะการวาดภาพ และร าไทย/
นาฏศิลป์/เต้นประกอบเพลง   

*กิจกรรมภาษาจีน รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาแล้วในภาคเรียน 1 (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อ.กัตติกา) 
*ร าไทย/นาฏศิลป์/เต้นประกอบเพลง เป็นกิจกรรมตลอดปี นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 แล้วสามารถ

เรียนต่อในภาคเรียนที่ 2 ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักเรียน ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองศึกษารายละเอียดกิจกรรม และวิธีการ

ลงทะเบียนที่แนบมาด้วยอย่างละเอียด และสามารถลงทะเบียนผ่าน www.wattana.ac.th ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19                
กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น.  กรุณาช าระเงินค่าสมัครเรียน 
ณ ห้องการเงิน อาคารอ านวยการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 – วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เท่านั้น   
   

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 2254 7991-6 
ทุกกิจกรรมเริ่มเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม  พ.ศ.2562 

กิจกรรมเสริม/วัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ 

Remedial class EP 
15.40–16.15 น. 

ป.1/1 - ป.1/2, ป.2/1 - ป.2/2, 
ป.3/1 - ป.3/2, ป.4/1 - ป.4/2 

 ป.1/1 - ป.1/2, ป.2/1 - ป.2/2, 
ป.3/1 - ป.3/2, ป.4/1 - ป.4/2 

 

Remedial class 
หลักสตูร PEC / IEC 

15.40–16.15 น. 

ป.1/3 – ป.1/6, ป.3/3 – ป.3/4  ป.2/3 – ป.2/6, ป.4/1 –ป.4/4 
ป.5/1 – ป.5/3 

 

คณะนักร้องประสานเสยีง 
15.40–16.40 น. 

 ป.1  - ป.6 
 

 ป.1 – ป.6 
. 

ดูแลท าการบา้นหลังเลิกเรียน 
15.40 – 16.30 น. 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทีผู่ช่้วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา  ต่อ 296 

กิจกรรมอื่นๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.กัตติกา ต่อ 215  อ.กนกภรณ์ และ อ.ทักษ์สุตา ต่อ 369 

**พบปัญหาเร่ืองระบบลงทะเบียน ติดต่องาน SDMA   ต่อ 410, 411**    
** ลืม/ไม่ทราบ User / Password  ติดต่องานทะเบียน-วัดผล ต่อ 216**   

 

รหัสการลงกิจกรรมเสริมพิเศษ 
 

 1. ดูแลการบ้านหลังเลิกเรียน  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน  ไม่จ ากัดจ านวน 
920 ป.1-5 วันจันทร์ – วนัพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 16.30 น. 

 

 2. เทควันโด ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ไม่จ ากัดจ านวนค่าสมัครเรียนรวมค่าสอบเลื่อนสาย
และค่าสาย (ไม่รวมค่าชดุ) 

921 ป.1 - ป.6 วันอังคารและวนัพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 17.00 น.  
 

 3. ว่ายน้ า  ค่าเรียนภาคเรียนละ 4,000 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  รับ 50 คน 
922 ป.1 - ป.6 วันอังคาร และวนัพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 17.00 น.  วันศุกร์  เวลา 14.50 – 16.00 น. 

 4. ดนตรีไทย ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
923 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     12.00 – 12.50 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 3 คน 

http://www.wattana.ac.th/
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924 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันอังคาร    12.00 – 12.50 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 3 คน 
925 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     15.40 – 16.30 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 5 คน 
926 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันอังคาร    15.40 – 16.30 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 2 คน 
927 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันพฤหัสบดี 15.40 – 16.30 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 5 คน 

 
 5. ไวโอลิน  ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
928 น.ส.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน ์ วันพฤหัสบดี 12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนใหม ่ 1 คน 
929 นายประทีป วรศะริน วันจันทร์     12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 1 คน 
930 นายประทีป วรศะริน วันจันทร์     15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 4 คน 
931 นายประทีป วรศะริน วันอังคาร    15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 3 คน 
932 นายประทีป วรศะริน วันพฤหัสบดี 12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 1 คน 
933 นายประทีป วรศะริน วันพฤหัสบดี 15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนใหม ่ 1 คน 

 
 หมายเหตุ : นักเรียนเก่า หมายถึง นักเรียนที่เคยเรียนไวโอลินกับอ.กนกวรรณ หรือ อ.ประทปีมาก่อน 
      นักเรียนใหม่ หมายถึง นักเรียนที่ไม่เคยเรียนไวโอลินกับคุณครูทั้ง 2 ท่าน 
 
       6. เปียโน  ค่าเรียนภาคเรียนละ 4,000 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 25 นาที เรียนเดี่ยว                                                                                                                                                                                                                 

934 นายสิริ  จงั 2 คน เฉพาะ ป.1 - 3 
935 นางสิริกัญญา อุดมทรัพย์ (ครูเอ๋) 2 คน  เฉพาะ ป.1 - 3 
936 น.ส.ณัฐฐิตา วงศ์พรหม (ครูแอ๋ม) 1 คน (วันอังคารกลางวัน) 
937 นายปรีดิ์ ศุภกิตติวงศ์ (ครูกอล์ฟ) 1 คน เฉพาะ ป.1 - 3 

 

หมายเหตุ : กรุณาระบุเวลาที่เรียนกิจกรรมอ่ืนด้วยเพื่อให้จัดเวลาได้ถูกต้อง  ถ้าต้องการเรียนหลังเลิกเรียนกรุณาติดต่อแจ้งความจ านงที่
ประชาสัมพนัธ์ หรือติดต่อ  อ.กัตติกา ต่อ 215  และ อ.กนกภรณ ์ ต่อ 369 

 
7. ศิลปะ  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กลุ่มละ 20  คน 

938 ศิลปะการปั้น น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     เวลา 12.00 – 12.50 น. 
939 ศิลปะการปั้น น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     เวลา 15.40 – 16.30 น. 
940 ศิลปะการปั้น น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันอังคาร    เวลา 12.00 – 12.50 น. 
941 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันพุธ         เวลา 12.00 – 12.50 น. 
942 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 12.50 น. 
943 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.6 วันจันทร์     เวลา 12.00 – 12.50 น. 
944 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.3 วันอังคาร     เวลา 12.00 – 12.50 น. 
945 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.3 วันพุธ         เวลา 12.00 – 12.50 น. 
946 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.3 วันพฤหัสบดี  เวลา 12.00 – 12.50 น. 

 

วิธีการเข้าจองกิจกรรมเสริมพิเศษ  
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1. เปิดโปรแกรม Google Chrome และเข้าที่เว็บไซด ์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย www.wattana.ac.th เลือก Thai  

จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 
 
2. Login ในส่วนของ นักเรียนเข้าสู่ระบบ  พิมพ์เลขประจ าตัว และรหัสผ่าน  

 
3. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ ลิงค์ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 

 
 
4. เข้าสู่หน้าจอ จองกิจกรรมเสริมพิเศษ  ให้กรอกรหัสกิจกรรมที่ต้องการสมัคร กด Enter จะปรากฏรายละเอียดกิจกรรม  
   ให้กรอกข้อมูล ช่ือผู้ปกครอง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ตัวเลขติดกัน 10 หลัก) หรือหมายเหตุเพิ่มเติม  

 1 

3 
ลงทะเบียนเรียนกิจกรมเสริมพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

http://www.wattana.ac.th/
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5. จากนั้นกุดปุ่ม ลงทะเบียนสมัคร  จะปรากฏ ชื่อกิจกรรม และรายละเอียดที่สมัครด้านล่าง สามารถกรอกข้อมูลและ 
   สมัครกิจกรรมได้ตามต้องการ โดยที่วัน - เวลาที่เรียนไม่ซ้ ากัน 

 
 

6. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะมีลิงค์ให้คลิก พิมพ์รายละเอียดการสมัคร ดังหน้าจอด้านล่าง ให้คลิกเม้าท์ขวาเลือก  
   ค าสั่ง print เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสารการสมัครกิจกรรมเสริม 
 

 
 
7. น าเอกสารที่พิมพ์แล้วไปยื่นที่ห้องการเงิน เพื่อช าระเงินค่ากิจกรรมที่ลงทะเบียนจองไว้ ช าระเงินภายในวันอังคารที่ 24 
กันยายน 2562 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ จะน าสิทธิ์การจองกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ได้ล าดับส ารอง  
8. นักเรียนที่ได้ส ารองในแต่ละกิจกรรม ขอให้รอทางโรงเรียนติดต่อกลับเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

หมายเหตุ:  ผู้ปกครองสามารถติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ ระดับประถมศึกษา โดยแจ้งเลขประจ าตัวนักเรียน  เพ่ือขอ
พิมพ์รายละเอียดการจองกิจกรรมพิเศษได้ แต่ต้องลงทะเบียนด้วยตนเองมาแล้ว 

 4 
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ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2  

โรงเรียนวัฒนวิทยาลัย 

รายละเอียดการจองกิจกรรมเสริมพเิศษ ระดับอนุบาล 

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 

รายละเอียดการจองกิจกรรมเสริมพเิศษ ระดับอนุบาล 

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 

ช าระภายในวนัท่ี 28 /05/2562  หากไม่ช าระตามวนัท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
ช่ือผูป้กครอง     อรสา      เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก  0889746919 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีการเงิน........................................................... (ให้เจา้หนา้ท่ีการเงินเซ็นช่ือ) 
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