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กิจกรรมเสริมพิเศษ ระดับประถมศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 / 2561 

  

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

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักเรียน ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองศึกษารายละเอียดกิจกรรม และวิธีการ
ลงทะเบียนที่แนบมาด้วยอย่างละเอียด และสามารถลงทะเบียนผ่าน www.wattana.ac.th ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.  กรุณาช าระเงินค่าสมัครเรียน 
ณ ห้องการเงิน ตึกอ านวยการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น   
   

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-2547991-5 
 

กิจกรรมเสริม/วัน 
เวลาเรียน 

วันจันทร์ 
15.40–16.30 น. 

วันอังคาร 
15.40–16.30 น. 

วันพุธ 
15.40–16.30 น. 

วันพฤหัสฯ 
15.40–16.30 น. 

หมายเหตุ 

Remedial class EP ป.2/1 - ป.2/2 
ป.3/1 - ป.3/2 

ป.1/1 - ป.1/2 ป.2/1 - ป.2/2 
ป.3/1 - ป.3/2 

ป.1/1 - ป.1/2 เริ่มเรียนวันที่
4 มิ.ย. 61 

Remedial class 
หลักสตูร PEC / IEC 

ป.2/3 - ป.2/4
ป.5/1 - ป.5/2 

ป.1/3 - ป.1/6 ป.3/3 - ป.3/4 
ป.4/1 - ป.4/2 

 

คณะนักร้อง 
ประสานเสยีง 

ป.1 
 

ป.2 – ป.3 
ป.4 – ป.6 

ป.1 ป.2 – ป.3 
ป.4 – ป.6 

เริ่มเรียนวันที่
22 พ.ค.61 

ดูแลท าการบา้นหลังเลิกเรียน 
และเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทีผู่ช่้วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา  ต่อ 296 
 

เริ่มเรียนวันที่  
11 มิ.ย. 61 กิจกรรมอื่นๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.กัตติกา ต่อ 215  อ.สุกัญญา และอ.ทักษ์สุตา ต่อ 369 

**พบปัญหาเร่ืองระบบลงทะเบียน  กรุณาติดต่อฝ่าย ICT ต่อ 323**    
** ลืม/ไม่ทราบ User / Password  ติดต่อฝ่ายทะเบียน ต่อ 216**   

 
รหัสการลงกิจกรรมเสริมพิเศษ 

 
 1. ดูแลการบ้านหลังเลิกเรียน  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน  ไม่จ ากัดจ านวน 

733 ป.1-5 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 16.30 น. 
 

2. เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  ไม่จ ากัดจ านวน 
734 ป.1-6 วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.40 น.  จ านวน 10  คร้ัง 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี คร้ังที่ วัน เดือน ป ี
1 ส. 2 มิ.ย. 61 6 ส. 18 ส.ค. 61 
2 ส. 16 มิ.ย. 61 7 ส. 25 ส.ค. 61 
3 ส. 30 มิ.ย. 61 8 ส. 1 ก.ย. 61 
4 ส. 7 ก.ค. 61 9 ส. 8 ก.ย. 61 

http://www.wattana.ac.th/
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5 ส. 14 ก.ค. 61 10 ส. 22 ก.ย. 61 

 
 3. เทควันโด ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง  ไม่จ ากัดจ านวน 

735 ป.1 - ป.6 วันอังคารและวนัพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 17.00 น. ค่าสมัครเรียนรวมค่าสอบเลื่อนสายและค่าสาย 
 
 4. ว่ายน้ า  ค่าเรียนภาคเรียนละ 4,000 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  รับ 50 คน 

736 ป.1 - ป.6 วันอังคาร และวนัพฤหัสบดี เวลา 15.40 – 17.00 น.  วันศุกร์  เวลา 14.50 – 16.00 น. 
 
 5. English Conversation ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เวลา 15.40 – 16.30 น.  
ไม่จ ากัดจ านวน 

737 ป.1- ป.5 วันจันทร,์ วันพุธ  738 ป.1- ป.3 วันอังคาร, วันพฤหัสบด ี
 

6. ภาษาจีน  ค่าเรียนภาคเรียนที่ 1 จ านวน  4,200 บาท (ค่าสมัครเรียนรวมค่าหนังสือ Kuaile Hanyu  
(Happy Chinese) เรียบร้อยแล้ว หนังสือเรียนใช้ได้ตลอดป)ี เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เวลา 15.40–16.30 น.  
ครูจากสถาบันภาษาสร้างสรรค์ รับสมัครเฉพาะนักเรียน ป.3-ป.6  
หมายเหตุ : - ระดับ 2 รับเฉพาะนักเรียนเก่าที่ผ่านการเรียนระดับ 1 มาแล้ว 
    - นักเรียนที่ต้องการเรียน ระดับ 3 กรุณาติดต่อ อ.กัตติกา 
 

739 ระดับ 1  ป.3 - ป.6 รับจ านวน 15 คน วันจันทร,์ วันพุธ                เวลา 15.40 – 16.30 น. 
740 ระดับ 1 ป.3 – ป.6 รับจ านวน 15 คน วันอังคาร, วันพฤหัสบดี       เวลา 15.40 – 16.30 น. 
741 ระดับ 2 ป.3 - ป.6 นักเรียนเก่า วันจันทร,์ วันพุธ                เวลา 15.40 – 16.30 น. 
742 ระดับ 2 ป.3 – ป.6 นักเรียนเก่า  วันอังคาร, วันพฤหัสบดี       เวลา 15.40 – 16.30 น. 

 
 7. ดนตรีไทย ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง กลุ่มละ 8 คน 

 
743 น.ส.เบญจพร ศรีน่วม ป.1 – ป.6 วันพุธ        12.00 – 12.50 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
745 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     12.00 – 12.50 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
746 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันอังคาร    12.00 – 12.50 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
747 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันพุธ        12.00 – 12.50 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
748 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     15.40 – 16.30 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
749 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันอังคาร    15.40 – 16.30 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
750 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันพุธ        15.40 – 16.30 น.    รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
751 นางสุชาดา นนทรีย ์ ป.1 – ป.6 วันพฤหัสบดี 15.40 – 16.30 น.   รวมวงทุกวันพฤหัสบดี 12.00-12.50 น. 
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8. ไวโอลิน  ค่าเรียนภาคเรียนละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง กลุ่มละ 8 คน 
 

752 น.ส.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน ์ วันพุธ         12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนใหม ่
753 น.ส.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน ์ วันพฤหัสบดี 12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนใหม ่
754 นายประทีป วรศะริน วันจันทร์     12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 
755 นายประทีป วรศะริน วันพุธ         12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 
756 นายประทีป วรศะริน วันพฤหัสบดี 12.00 – 12.50 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 
757 นายประทีป วรศะริน วันจันทร์     15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 
758 นายประทีป วรศะริน วันอังคาร    15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 
759 นายประทีป วรศะริน วันพุธ         15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 
760 นายประทีป วรศะริน วันพฤหัสบดี 15.40 – 16.30 น.  รวมวงทุกวันอังคาร 12.00-12.50 น. นักเรียนเก่า 

 
 หมายเหตุ : นักเรียนเก่า หมายถึง นักเรียนที่เคยเรียนไวโอลินกับอ.กนกวรรณ หรือ อ.ประทปีมาก่อน 
      นักเรียนใหม่ หมายถึง นักเรียนที่ไม่เคยเรียนไวโอลินกับคุณครูทั้ง 2 ท่าน 
 
 9. เปียโน  ค่าเรียนภาคเรียนละ 4,000 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 25 นาที เรียนเดี่ยว   
วัน และเวลาเรียนจะจัดให้อีกคร้ัง นักเรียนจะเรียนในชั่วโมง นมัสการ / พักกลางวัน  
 

761 นายสิริ  จงั 12 คน 
762 นางสิริกัญญา อุดมทรัพย์ (ครูเอ๋)  6 คน 
763 น.ส.ณัฐฐิตา วงศ์พรหม (ครูแอ๋ม) 12 คน 
764 นายปรีดิ์ ศุภกิตติวงศ์ (ครูกอล์ฟ)  8 คน 
765 น.ส.นิตยา แซ่จัง  8 คน 
766 น.ส.วรินทร จุณณะทรัพย์ (ครูฝน) 12 คน 

 

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

 
10. ศิลปะ  ค่าเรียนภาคเรียนละ 2,000 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กลุ่มละ 15 – 20  คน 
 

767 ศิลปะการปั้น น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     เวลา 12.00 – 12.50 น. 
768 ศิลปะการปั้น น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันจันทร์     เวลา 15.40 – 16.30 น. 
769 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันอังคาร    เวลา 12.00 – 12.50 น. 
770 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันพุธ         เวลา 12.00 – 12.50 น. 
771 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จิณณ์ณณัช  ภชุงค ์ ป.1 – ป.6 วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 12.50 น. 
772 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.3 วันจันทร์     เวลา 12.00 – 12.50 น. 
773 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.3 วันอังคาร    เวลา 12.00 – 12.50 น. 
774 ศิลปะวาดภาพ น.ส.จันทร์ทิมา  สุทธปิระภา ป.1 – ป.3 วันพุธ         เวลา 12.00 – 12.50 น. 
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11. ร าไทย/นาฏศิลป์/เต้นประกอบเพลง ค่าเรียนปีละ 3,500 บาท  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กลุ่มละ 20 - 26  คน 

เวลา 12.10 – 12.50 น.  
 

776 เต้นประกอบเพลง “วอนลมฝากรัก” น.ส.กุลวรรณ วิภาตะโยธิน ป.1 – ป.2 วันจันทร ์
777 เต้นประกอบเพลง “ไม่รักไม่แคร์” (นาคิน) น.ส.กุลวรรณ วิภาตะโยธิน ป.3 – ป.4 วันอังคาร 
778 ร าวงประยุกต์ “สาวบา้นแต้” น.ส.กุลวรรณ วิภาตะโยธิน ป.3 – ป.5 วันพุธ 
779 จินตลีลาประกอบเพลง “ออเจ้า” น.ส.กุลวรรณ วิภาตะโยธิน ป.4 – ป.6 วันพฤหัสบด ี
780 นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ “แผน่ดนิของเรา” นางจฬุาลักษณ์ โล่ห์เงิน ป.3 – ป.4 วันจันทร ์
781 ระบ ากฤษฎาภนิิหาร นางจฬุาลักษณ์ โล่ห์เงิน ป.5 – ป.6 วันอังคาร 
782 เต้นประกอบเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” นางจฬุาลักษณ์ โล่ห์เงิน ป.1 - ป.2 วันพุธ 
783 นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ “สาวเชยีงใหม่” นางจฬุาลักษณ์ โล่ห์เงิน ป.1 – ป.2 วันพฤหัสบด ี
784 ระบ าจนีไทยไมตร ี นางอัชราวรรณ แก้วระย้า ป.3 – ป.5 วันจันทร ์
785 เต้นประกอบเพลง “คนละชัน้” นางอัชราวรรณ แก้วระย้า ป.1 – ป.2 วันอังคาร 
786 จินตลีลาประกอบเพลง “บุพเพสันนิวาส” นางอัชราวรรณ แก้วระย้า ป.3 - ป.4 วันพุธ 
787 เต้นประกอบเพลง “Heart Shaker” นางอัชราวรรณ แก้วระย้า ป.3 – ป.4 วันพฤหัสบด ี
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วิธีการเข้าจองกิจกรรมเสริมพิเศษ ระดับประถมศึกษา 

1. เข้าเว็บด้วยโปรแกรม Google Chrome และเข้าท่ีเว็บไซด์วัฒนา www.wattana.ac.th เลือกThaiจะปรากฏหน้าจอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Login ในส่วนของ นักเรียนเข้าสู่ระบบ  พิมพ์เลขประจ าตัว และรหัสผ่าน ที่ใช้เข้าดูผลคะแนนผ่านเว็บ 

 
 
 
 

 

 
3. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ ลิงค์ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 
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4. เข้าสู่หน้าจอ จองกิจกรรมเสริมพิเศษ  ให้กรอกรหัสกิจกรรมที่ต้องการสมัคร กดEnter จะปรากฏรายละเอียด  กิจกรรม 
ให้กรอกข้อมูล ชื่อผู้ปกครอง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ตัวเลขติดกัน 10 หลัก) หรือหมายเหตุเพิ่มเติม  
5. จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียนสมัคร  จะปรากฏ ชื่อกิจกรรม และรายละเอียดที่สมัครด้านล่าง สามารถกรอกข้อมูลและสมัคร
กิจกรรมได้ตามต้องการ โดยที่วัน-เวลาที่เรียนไม่ซ้ ากัน 

 
 

6. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะมีลิงค์ให้คลิก พิมพ์รายละเอียดการสมัคร ดังหน้าจอด้านล่าง ให้คลิกเมาส์ขวาเลือก ค าสั่ง 
print เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสารการสมัครกิจกรรมเสริม หรือสามารถติดต่อขอ print เอกสารได้ที่ประชาสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. น าเอกสารที่พิมพ์แล้วไปยื่นที่ห้องการเงิน เพื่อช าระเงินค่ากิจกรรมที่ลงทะเบียนจองไว้ ช าระเงินภายในวันจันทร์ที่ 4  
มิถุนายน 2561 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ จะน าสิทธิ์การจองกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ได้ล าดับส ารอง  
8. นักเรียนที่ได้ส ารองในแต่ละกิจกรรม ขอให้รอทางโรงเรียนติดต่อกลับเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 
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