
  
ตารางกิจกรรมโครงการตารางกิจกรรมโครงการค่าย  ค่าย  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  KKIIDDSS  CCAAMMPP    รุ่นที่รุ่นที่  11  ระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษา    วันที่ วันที่ 1100  มีนาคม มีนาคม   ––  77  เมษายนเมษายน  22556600  ((รวม รวม 2200  วัน)วัน)  

วันที่ 08.30-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-15.30 น. 

ศ. 10 มี.ค. 60 
 

พิธีเปิด 
 

พิธีเปิด 
 

แรกเราพบกัน  รู้จักฉัน รู้จักเธอ 
 จ. 13 มี.ค. 60 นักวิทย์ตัวน้อย ฟุตบอลหรรษา เจ้าหนูนักประดษิฐ ์ ว่ายน ้ากัน 

อ. 14 มี.ค. 60 หนูน้อยนักค้านวณ แชร์บอล Little Chef เกมเด็กๆ 
พ. 15 มี.ค. 60 เตรียม 

ความพรอ้ม 
English is fun 

อาหารว่าง 

ปิงปองคนเก่ง รับประทาน 
อาหาร 
กลางวัน 

Little Artist บาสสุดเก่ง สรุป 
กิจกรรม 
ประจ าวัน 

พฤ. 16 มี.ค. 60 ภาษาพาสนุก ฟุตบอลหรรษา เจ้าหนูนักประดษิฐ ์
อาหารว่าง 

ว่ายน ้ากัน 

ศ. 17 มี.ค. 60 ผู้รอบรู้ แชร์บอล Little Chef เกมเด็กๆ 

จ. 20 มี.ค.60  วิทยาศาสตร์น่ารู้ ปิงปองคนเก่ง Little Artist  บาสสุดเก่ง 
อ. 21 มี.ค. 60 คณิตคิดสนุก  ฟุตบอลหรรษา  เจ้าหนูนักประดษิฐ ์ ว่ายน ้ากัน 

 พ. 22 มี.ค. 60 English is fun แชร์บอล Little Chef เกมเด็กๆ 
พฤ. 23 มี.ค. 60 ภาษาพาเพลิน ปิงปองคนเก่ง Little Artist บาสสุดเก่ง 
ศ. 24 มี.ค. 60 ทัศนศึกษา 
จ. 27 มี.ค. 60  รู้ไว้ใช่ว่า  ฟุตบอลหรรษา  เจ้าหนูนักประดษิฐ ์  ว่ายน ้ากัน  
อ. 28 มี.ค. 60 หนูน้อยนักทดลอง  แชร์บอล  Little Chef  เกมเด็กๆ 
พ. 29 มี.ค. 60 กีฬาสี 
พฤ. 30 มี.ค. 60  ตัวเลขหรรษา  ปิงปองคนเก่ง  Little Artist  บาสสุดเก่ง  
ศ. 31 มี.ค. 60 Talking Machine ฟุตบอลหรรษา เจ้าหนูนักประดษิฐ ์ ว่ายน ้ากัน 
จ. 3 เม.ย. 60 หรรษากับภาษาไทย แชร์บอล Little Chef เกมเด็กๆ 
อ. 4 เม.ย. 60 รอบรู้รอบโลก ปิงปองคนเก่ง Little Artist บาสสุดเก่ง 
พ. 5 เม.ย. 60 สรุปบทเรียน สรุปบทเรียน สรุปบทเรียน สรุปบทเรียน 
ศ. 7 เม.ย. 60 งานแฟนซี งานแฟนซี พิธีปิด พิธีปิด 
หมายเหตุ:   1.  กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั ง   
          2.  ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและปิดค่าย 
                  3.  กิจกรรม “ว่ายน ้า” เด็ก ๆ จะเตรียมชุดว่ายน ้า หมวกว่ายน ้า แว่นตาว่ายน ้า และผ้าเช็ดตัวมาด้วยทุกครั งที่มีกิจกรรม  

 

  



  
รายละเอียดกิจกรรมสร้างสรรค์ค่าย   รายละเอียดกิจกรรมสร้างสรรค์ค่าย   LLEEAADDEERRSSHHIIPP  KKIIDDSS  CCAAMMPP      รุ่นที่ รุ่นที่ 11 
ระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษา    วันที่ วันที่ 1100  มีนาคมมีนาคม  ––  77  เมษาเมษายน ยน 2255   6600  ((รวม รวม 2200  วัน)วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
เจ้าหนูนักประดิษฐ ์  กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ หรือของเล่นต่าง ๆ โดยดัดแปลงมาจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น เศษวัสดุเหลือใช้  

เป็นต้น 
Little Artist กิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้ถ่ายทอดจินตนาการต่าง ๆ สู่ผลงานทางศิลปะ เช่น การวาด การระบายสี  

การพิมพ์ภาพ เป็นต้น 
Little Chef กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะการเข้าครัวประกอบอาหาร โดยฝึกเป็น Chef รุ่นจิ๋ว ที่สามารถท้าทั ง

อาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม เพื่อเสริฟ์ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ลิ มลอง  


