
เรียนพิเศษวันเสาร์
SPECIAL COURSESPECIAL COURSE

- เน้นความปลอดภัย 
- เว้นระยะห่าง
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
- เสริมความรู้ด้วยความสนุกสนาน
- การเรียนพิเศษเน้นทดลองจริงปฏิบัติจริง
- พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
  สังเคราะห์ ฝึกการแก้ปัญหา
- ดำเนินการสอน โดยคณะคุณครูของโรงเรียนเอง
  จึงมั่นใจได้ว่า จะได้เนื้อหาที่ถูกต้องตรงกับหลักสูตร
  ของโรงเรียนอย่างแท้จริง  โทร. 0-2925-3681-4 , 0-2925-4345-50



เดือน วันที่
ธันวาคม เรียนวันที่ 28 พย, 5, 12, 19
มกราคม เรียนวันที่    9, 16, 23, 30
กุมภาพันธ์ เรียนวันที่ 6, 13, 20, 27 
มีนาคม  เรียนวันที่ 6, 13, 20, 27 

ตารางเรียนพิเศษวันเสาร์

- เสริมความรูดวยความสนุกสนาน

- การเรียนพิเศษเนนทดลองจริงปฏิบัติจริง

- พัฒนาการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห

  สังเคราะห ฝกการแกปญหา

- ดำเนินการสอน โดยคณะคุณครูของโรงเรียนเอง

  จึงมั่นใจไดวา จะไดเนื้อหาที่ถูกตองตรงกับหลักสูตร

  ของโรงเรียนอยางแทจริง  

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่แผนกธุรการไม่เว้นวันหยุด
หรือ โทร. 0-2925-3681-4 , 0-2925-4345-50



ใบลงทะเบียนเรียนพิเศษวันเสาร์
Special Course

ชื่อ-สกุล_____________________________ชั้น_________

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได_______________________

 เรียนพิเศษวันเสาร  ไมเรียนพิเศษวันเสาร

 ขึ้นรถรับสง เบอร _____________      ไมขึ้นรถ

           (คาบริการ รถรับ-สง ทุกระยะทางเดือนละ 700 บาท)

 โปรแกรม 1.   วิชาการ เต็มวัน               .. 1,900.-/เดือน

 โปรแกรม 2.   วิชาการ + คอมพิวเตอร   .. 2,400.-/เดือน

   รับอนุบาล 2 ขึ้นไป  ..จำนวนจำกัด

 โปรแกรม 3.   วิชาการ + ศิลปะ     .. 2,400.-/เดือน
 

 โปรแกรม 4 คอมพิวเตอร เชา  .. 1,500.-/เดือน

   รับอนุบาล 2 ขึ้นไป  ..จำนวนจำกัด  
  

 

 

 

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)
        

 ดนตรีสากล (Keyboard)  ..1,400.-/เดือน

  เชา  09.30 - 11.00 น. 

  บาย  13.00 - 14.30 น.

 ดนตรีสากล (Ukulele)    ..1,100.-/เดือน

  เชา  09.30 - 11.00 น. 

  บาย  13.00 - 14.30 น.

 ดนตรีไทย (ขิม)   ..1,100.-/เดือน

  เชา  09.30 - 11.00 น. 

  บาย  13.00 - 14.30 น.

 นาฏศิลป    ..1,100.-/เดือน

  เชา  09.30 - 11.00 น. 

  บาย  13.00 - 14.30 น.

 ศิลปะ             ..1,100.-/เดือน

  เชา  09.30 - 11.00 น. 

  บาย  13.00 - 14.30 น.

 Modern Dance   ..1,100.-/เดือน

  เชา  09.30 - 11.00 น. 

  บาย  13.00 - 14.30 น.

(...ติดตามผลงานของโรงเรียนคร้ังน้ีไดในงานแสดงของโรงเรียน

และกิจกรรมของทางโรงเรียน  เชน การเปนตัวแทนของโรงเรียน

ไปรวมกิจกรรมตางๆของหนวยงานภายนอก..)

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



มาตรการ
การจัดการเรียนพิเศษวันเสาร์

ขอขอบพระคุณในความไววางใจทางโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้

- เรียนศิลปะ        รับนักเรียนได ไมเกิน 10 คน ในแตละรอบ

- เรียนดนตรี       รับนักเรียนได ไมเกิน 10 คน ในแตละรอบ
- เรียนนาฏศิลป        รับนักเรียนได ไมเกิน 20 คน ในแตละรอบ

- Modern Dance         รับนักเรียนได ไมเกิน 10 คน ในแตละรอบ

ทานผูปกครองไมตองเปนกังวล ทางโรงเรียนจะดูแล

บุตรหลานของทาน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ

การเวนระยะหาง
 ผูที ่เขามาในโรงเรียน ตองสวมหนากากอนามัยทุกคน

ไดรับการวัดไข ลางมือดวยเจล หรือสเปรยฆาเชื ้อกอนขึ้นอาคาร

ในระหวางเรียน เวนระยะหาง สวมหนากากอนามัย และจะไดรับการ

วัดไขระหวางวัน
จำนวนนักเรียนแตละโปรแกรม

- เรียนวิชาการ รับนักเรียนได 1 หอง ไมเกิน 25 คน 

- เรียนวิชาคอมพิวเตอร 

อ.2-3    รับไดไมเกิน 21 คน

ป.1-3    รับไดไมเกิน 25 คน

ป.4-ม.6 รับไดไมเกิน 25 คน



วิชาการเต็มวัน 

เวลา 09.00 - 14.30 น.  
เรียนวิชาการเสริมความรูดวยความสนุกสนาน
ในวิชาหลักๆเชน คณิต อังกฤษ วิทย โดยสอน
ตามแนวทางที่มุงเนนไดใชความคิดสรางสรรค
เพื่อเพิ่มพูนสติปญญา อยางแทจริงเรียนอยาง
สนุกสนาน ดวยหลักสูตรพิเศษเฉพาะของเรา 
นักเรียนไมเกิน 25 คน / 1 หอง

1,900.-/เดือนP.1

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>

 ...อนุบาล 2,3  รับจำนวน     21       คน
 ...ประถม 1-3        รับจำนวน     25       คน
 ...ประถม 4-มัธยม   รับจำนวน     25       คน

 



 วิชาการ+คอมพิวเตอร์ 
2,400.-/เดือน

เชา... เรียนวิชาการ  เชนเดียวกับโปรแกรมที่ 1
บาย..เรียนคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมที่โรงเรียน
ไดเตรียมไวใหสำหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียน
เรียนอยางสนุกสนานกับโปรแกรมตางๆมากมาย
ทั้งระดับอนุบาลและประถมมุงเนนใหนักเรียน
ไดฝกปฏิบัติ สรางสรรคผลงานมีโอกาสเรียนรู
การทำงานของคอมพิวเตอร รูจักกับโปรแกรม
ใหมๆ รวมไปถึงเกมสทั้งประเภทเสริมความรู
และความสนุกสนาน

P. 2

 ...อนุบาล 2,3  รับจำนวน     21       คน
 ...ประถม 1-3        รับจำนวน     25       คน
 ...ประถม 4-มัธยม   รับจำนวน     25       คน

 
อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



      วิชาการ+ศิลปะ 
2,400.-/เดือนP. 3

เชา...เรียนวิชาการ เชนเดียวกับ โปรแกรม 1
บาย...เรียนศิลปะสรางสรรคสมดุลยแหงความ
คิดและสติปญญา อารมณ  สังคม เรียนการ
วาดรูปรูจักอุปกรณตาง ๆ รูจักการวาดเสน 
และรูจักการใชสีประเภทตาง ๆ รวมถึงงาน
ประดิษฐสรางสรรคมากมาย
อนุบาล    รับได  60 คน   
ประถม/มัธยม   รับได  10  คน 

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



P. 4 คอมพิวเตอร์ - เช้า 
   1,500.-/เดือน

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
เชา....เรียนคอมพิวเตอรตลอด 3 ชั่วโมงดวย
โปรแกรมสุดพิเศษ อาทิ งานดาน Graphics 
งานพิมพ  การใชงาน  Internet  รวมไปถึง
เทคนิคตางๆที่เกี่ยวของกับ Internet  สอน
ตามประสบการณ และระดับความรูของเด็ก
สำหรับนักเรียนที่เกงอยูแลว  จะถูกกำหนด
ขอบเขตงานที่ยากขึ้นตามลำดับ  รวมไปถึง
โปรแกรมใหมๆ มากมาย 

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)

      ศิลปะ ...1,100.- / เดือน
สรางสรรคงานวาดภาพระบายสี วาดสิ่งตางๆ 
รอบตัว รูปทรงพื้นฐานไปยังวาดภาพขั้นสูง 
การฝกใชสีหลายประเภท  รับตั้งแตระดับชั้น 
ป.1 - ป.6    จำนวน รอบละ  10  คน
เชา    09.30 - 11.00 น.    
บาย   13.00 - 14.30 น.

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)

      ดนตรีสากล (Keyboard)  ...1,400.-/เดือน

- ปฏิบัติ  (Keyboard)   ขั้นพื้นฐาน สอนการ
อานโนตสากล การปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริง,
เลนเพลง  POP ไปจนถึงเพลงคลาสสิค 
รับตั้งแตระดับชั้น ป.1 - ม.3 (รับ 1 Class 10 คน)

เชา    09.30 - 11.00 น.    
บาย   13.00 - 14.30 น.

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)

        ดนตรีสากล (Ukulele) ...1,100.-/เดือน
ปฏิบัติ (Ukulele) สอนตั้งแตขั้นพื้นฐาน , 
การสตัม ,การเลนแบบ  FingerStyle 
การเลน Melody และเทคนิคตางๆ ในการ
เลน  Ukulele  รวมถึงการสอบทฤษฎีการ
อานโนตสากล
09.30 - 11.00 น. ขั้นพื้นฐาน รับได  7 คน  
13.00 - 14.30 น. มีพื้นฐาน   รับได  7 คน      
 

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>

 (ครูผูสอนเปนผูจัดเขาเรียนตามระดับความรูของนักเรียน)



        ดนตรีสากล (Ukulele) ...1,100.-/เดือน
ปฏิบัติ (Ukulele) สอนตั้งแตขั้นพื้นฐาน , 
การสตัม ,การเลนแบบ  FingerStyle 
การเลน Melody และเทคนิคตางๆ ในการ
เลน  Ukulele  รวมถึงการสอบทฤษฎีการ
อานโนตสากล
09.30 - 11.00 น. ขั้นพื้นฐาน รับได  7 คน  
13.00 - 14.30 น. มีพื้นฐาน   รับได  7 คน      
 

อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>

หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)
      ดนตรีไทย (ขิม)   ...1,100.-/เดือน

ขั้นพื้นฐานระดับ 1  (สำหรับนักเรียนที่ไมเคยเรียน) เพลงใน

ระดับขั้นพื้นฐาน1 คือ  การเริ่มการฟง  จำตัวโนต  การไลเสียง  

เชน  เพลงแขกบรเทศ  (ชั้นเดียว) เพลงลาวครวญ  2 ชั้น ฯลฯ

ขั้นพื้นฐานระดับ 2  เพลงในระดับพื้นฐานระดับ 2 คือ รูจังหวะ 

ทำนอง เชน เพลงพมาเขว (ชั้นเดียว) คือ เพลงชาง  เพลง ABC 

ขั้นพื้นฐานระดับ 3  เพลงในระดับพื้นฐานระดับ 3  คือ 

การบรรเลงที่ถูกตอง ตามจังหวะ  เชน  บทเพลงคลื่นกระทบฝง 

บทเพลงพระราชนิพนธ ฯลฯ และการเรียนแตละเพลงอยูท่ีความ

สามารถของนักเรียนรับตั้งแตชั้นอนุบาล 3 ขึ้นไป รอบละ 7 คน

(แตถามีเครื่องดนตรีมาเอง สามารถรับสอนได)

เชา  09.30 - 11.00 น.     บาย  13.00 - 14.30 น.



หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)

      Modern Dance           ...1,100.-/เดือน
เปนการเรียนการสอนเตนหลายๆ รูปแบบ เชน Cover dance/ 
Jazz dance   การเรียนแตละเพลงขึ้นอยูกับความสามารถของ
นักเรียน (รับตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยม 6) 
รับไดรอบละ 10 คน
เชา  09.30 - 11.00 น.      บาย  13.00 - 14.30 น.

      นาฏศิลป           ...1,100.-/เดือน
ขั้นพื้นฐาน  (สำหรับนักเรียนที่ไมเคยเรียน)
     1.การบริหารรางกายกอนเรียนดวยการดัดมือดัดแขน
     2.การเรียนพื้นฐานนาฏยศัพทเบื้องตน
            2.1 นาฏยศัพทมือ
            2.2 นาฏยศัพทเทา
     3.เปนการออกกำลังกาย และพัฒนาบุคลิกภาพ เปนการ
     ฝกสมาธิและทำใหกระฉับกระเฉง ไมเครียดและได
     บุคลิกภาพที่สวยงาม
     4.ปฏิบัติทารำประกอบเพลง (นาฏศิลปไทยและไทยประยุกต) 
 อ่านรายละเอียดโปรแกรมในหน้า ถัดๆไป >>>



หลักสูตรพิเศษคร่ึงวัน
(เพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ)

ขั้นกลาง  (สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานนาฏศิลป)

     1.การบริหารรางกายกอนเรียนดวยการดัดมือดัดแขน

     2.การเรียนพื้นฐานนาฏยศัพท ภาษาทา และทาแมบท

     3.ปฏิบัติทารำประกอบเพลง (นาฏศิลปไทยและไทยประยุกต) 

(รับตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยม 6)
    เชา 09.30 - 11.00 น.  รับได   20   คน  
   บาย 13.00 - 14.30 น. รับได   20   คน 
หมายเหตุ :    สำหรับหลักสูตรครึ่งวัน ทางผูปกครองตองมารับ

นักเรียนกลับบานเอง   หรือสามารถใหนักเรียนรอขึ้นรถรับ-สง

ไดตามเวลาที่รถโรงเรียนออก

คาบริการรถรับ-สง
ทุกระยะทาง 700 บาท


