
Tara Avenue rangsit klong
3

ใบเมีย่ง
Description

ใบเมี่ยงอย◌ูในโครงการTara Avenue Rangsit Klong3จําหนายสินคาเพื่อ
สุขภาพเปนสินคาออรแกนิก100%และเปนสินคาปลอดสารเคมีทั้งในประเทศ
และตางประเทศทั่วทุกมุมโลก จําหนายทั้งของกินและเครื่องสําอางและของใช
ในบาน ปใหมน้ีรับจัดกระเชา สงตอสุขภาพดีใหคนที่คุณรัก

รานริชีไ่อซ บิงซู
Description

รานริชี่ไอซ บิงซูอย◌ูใน Tara Avenue Rangsit Klong3 นํา◌แข็งใสเกาหลี มี
ลักษณะเปนนํา◌แข็งใสเกล็ดหิมะรสชาติตางๆราดทอปปงเชน ผลไมตางๆถั่ว
แดง ชีสเคก เปนตน รานเปดทุกวัน 10.00-20.00น สนใจติดตอไดที่เบอร 089-
238-7662
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tel:0892387662


สถาบันสอนภาษาจีน ตาเจียหาว
Description

สถาบันสอนภาษาจีน ตาเจียหาวอย◌ูในTara Avenue Rangsit Klong3ชั้น2
เสริมสรางพัฒนาการดานภาษาจีนตั้งแต 1-9ขวบนอกจากน้ี ยังสอนคํานวณ
และนาฏศิลป รําไทย กลุมเล็ก 6-8คนเปดวันอ -ศ เวลา 10.00-19.00น วัน ส-
อา เวลา8.00-19.00 น หยุดวัน จ. สนใจติดตอที่เบอร 081-2775441,081-
3742425

Parking clean

Description

Parking clean. อย◌ูในโครงการTara Avenue Rangsit Klong3 เปดลางรถ
เวลา 10.00-20.00น. สนใจติดตอไดที่เบอร 086-9498969. โปรโมชั่น ลางสี
หรือลางเคลือบ10ครั้งฟรี1ครั้ง. ลางสีดูดฝุน 180฿. ลางเคลือบ300฿
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Pannisia massage & spa

Description

Pannisia massage & spa อย◌ูในโครงการTara Avenue Rangsit Klong3 มี
ทั้งนวดไทย ,นวดอโรมา นวดหนา, นวดยกกระชับ,อบสมุนไพร เปด10.00-
20.00น. สนใจ,ติดตอ ไดที่เบอร 086-9498969
โปรโมชั่น นวด10ครั้งฟรี 1ครั้ง. สปาทุกรายการลด10%.

รานมานีมีหมอ
Description

รานมานีมีหมอ อย◌ูในTara Avenue Rangsit Klong3 ตนตําหรับชาบูมันกุง
ตกแตงโทนสีเหลืองตามสไตลมานีสาขาอื่นมีหมอกะทะสังกะสีแบบสมัยกอน
ประดับ ตกแตงรานแบบยอนยุค ใหเรานึกถึงตอนเรียน. ตามมุมตางๆวางเรียง
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เต็มราน จานชามเปนตราไกและปนโตดูเปนเอกลักษณเปดทุกวันเวลา
ส,อา10.00-22.00น จ-ศ 11.00-22.00 สนใจติดตอไดที่เบอร063-4683366
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Tara Park Resotel

Description

Tara Park Resotel. เปดแลว. หองสวย พักสบาย ในบรรยากาศสวนรมรื่น
ราคาเริ่มตนที่900฿ตอคืน เดินทางสะดวก จากสนามบินทั้ง2แหง ที่จอดรถ
มากมาย ใกลสถานที่สําคัญ สถานที่ราชการและมหาวิทยาลัยตางๆ มีหอง
ประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงแตงงาน สนใจจองสถานที่ โทร0934565649

หองจัดเลี้ยง หองประชุม สัมมนา
Description

บริการหองจัดเลี้ยง หองประชุม สัมมนาอย◌ูใน Tara Avenue Rangsit Klong
3 : บุฟเฟต. โตะจีน ค็อกเทล. ราคามิตรภาพ. สนใจติดตอ เบอร 093-
4565649. line Id. dilokp23
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รานอาหารญีปุ่น ยามาดะ
Description

รานอาหารญี่ปุน ยามาดะอย◌ูในโครงการTara Avenue Rangsit Klong
3อาหารสด อรอย ราคาไมแพง รานเปด10.00-21.00 น

กวยเตีย๋วไง
Description

กวยเตีย๋วไง อย◌ูชั้น2ในโครงการ ธาราอเวนิวรังสิตคลอง3 กวยเตีย๋วชามดํา
หรือ ชามยักษ ขนาด30น้ิว เรียกไดวายกทั้งทะเล มาอย◌ูในชาม สนใจติดตอ
ไดเบอร 084-6161999. Line Id : noodlengai
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ฟน มวยไทย ยิม
Description

ฟน มวยไทย ยิม อย◌ูชั้น2ในโครงการ Tara Avenue Rangsit Klong3 ตอยกัน
แบบฟนน ฟนน ทั้งสนุก ทั้งไดเหงื่อทวมตัว มาออกกําลังกายมวยไทยกัน
สอบถามขัอมูลไดที่เบอร 061-4399991

M3 Park Resotel

Description

เชาหองจัดเลี้ยง
หองประชุมสัมมนา
หองจัดเลี้ยง
หองประชุมสัมนารังสิต
หองจัดเลี้ยงรังสิต
สถานที่จัดเลี้ยงราคาถูก
สถานที่จัดเลี้ยง
สถานที่จัดเลี้ยงงานแตงงาน
สถานที่จัดงานแตงงาน
สถานที่จัดงานเลี้ยง
โรงแรมจัดเลี้ยง
จัดเลี้ยง
เชาโรงแรมจัดเลี้ยง
จัดเลี้ยงโรงแรมราคาถูก
รับจัดสถานที่งานแตงงาน
จัดเลี้ยงแตงงานราคาถูก
จัดเลี้ยงแตงงาน
เชาหองประชุมสัมมนา
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Hair Cutzy

Description

บริการตัด-แตง ผมชาย,หญิง เปดใหบริการ 09.00-20.00 น.
Tel.086-948 0074 , 086-311 2684

ตัด-ซอย 200-350 บาท
สระไดร (ตรง) 120-150 บาท
สระไดร (ฟารา) 200-350 บาท
ดัดสปาเพิรม 2,000-3,500 บาท
ยืด 1,500-3,000 บาท
ทําสี 1,000-3,500 บาท
อบไอน้ํา 500 บาท
สปาเย็น 500 บาท
ทรีทเมนท Keratin 1,000-1,800 บาท
ตัดหนัง+ทาสี 350 บาท 350 บาท

Feel Cafe'

Description

รานกาแฟดี ที่กําลังเปนที่พูดถึง รสชาติ กลิ่น ความแตกตาง ความพิเศษของ
กาแฟ ถือไดวา ไมแพกาแฟแบรนดดังๆ ราคาเมื่อเปรียบกับคุณภาพถือวาคุม
คามาก 60 บาท ยิ่งบรรยากาศ การตบแตงราน มันสุดยอดมาก ลูกคาหลาย
ทานเขามาครั้งแรก วาววววว !!! มันนาน่ังมากก wifi ฟรี ปลั้กไฟ มีไวทุกจุด
เพื่อตอบสนองไลฟสไตล ที่บางทานจําเจ กับออฟฟสเดิมๆ รานเดิมๆ ชีวิตเดิมๆ
ลองเปลี่ยนไลฟสไตลใหม เปดใจรับ Feel Cafe' แลวคุณจะรูวา อะไรที่เหมาะ
กับไลฟสไตลอยางคุณ...
เปด 11.00 น.- 01.00 น. สอบทางเสนทาง สํารองที่น่ังโทร 096-163-5539,02-
549-9159
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Shivary Cafe

Description

Shivary Cafe ตั้งอยูในโครงการ Tara Avenue Rangsit Klong 3
เรามีบริการสงไอศกรีมสําหรับงานจัดเลี้ยงดวยนะครับ
ทานใดสนใจสามารถติดตอไดเลย
เรามีอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม ไวคอยบริการใหคุณลูกคา

เปดใหบริการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 10.30-20.00 น.
วันเสาร-อาทิตย เวลา 10.30-20.30 น.
หยุดทุกวันพุธ
Tel. 089-464-9832, 096-595-4951
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ตลาดสะอาด (Taradsaard)

Description

แนวคิดตลาดสะอาด
ตลาดสะอาด สรางขึ้นจากแนวคิดที่อยากใหเปน "ตูกับขาวหนาบาน" เปน
ตลาดสมัยใหม ซึ่งตั้งอยูบน ซอยสะอาด เพื่อเปน Food cort outdoor ใน
รูปแบบของ Modern Shop ซึ่งถูกออกแบบใหแตกตางจากรูปแบบของตลาด
ทั่วไป โดยแบงพื้นที่เปน ตลาด Modern ซึ่งแบงล็อค โดยใชตูคอนเทรนเนอรมา
เปนสวนประกอบ ตลาดสด และตลาดนัด เพื่อรองรับ Pre-SME หรือผูที่
ตองการจะสรางแบนรด และผูที่มีแบรนดอยูแลวภายใตแนวคิด "ตูกับขาว
หนาบาน" ทางตลาดสะอาดคาดหวังวาในอนาคต ตลาดแหงน้ีจะเปนที่ที่เปด
ให บริการตลอด 24 ชม. ไมวาคุณจะหิวเวลาไหนก็ไดกิน จะกินที่น่ี หรือจะซื้อ
กลับไปปรุงที่บานก็ได เพื่อรองรับไลฟสไตลที่แตกตางกันออกไป

ตลาดสดโตรุงคลอง 3
ประกอบดวยตลาดสดแผงลอยและรานอาหารมากมาย เชน อาหารไทย
อาหารญี่ปุน ปงยาง อาหารอีสาน โจก อาหารตามสั่งราคาถูก และรานขนม
รานนม-ขนมปง ปาทองโก บริการเชาถึงเย็น เตรียมพบกับรานอาหาร เครื่อง
ดื่ม มากมายไดที่น่ี 

เปดใหเชาพื้นที่ทั้งแบบรายเดือน ทั้งแบบตูคอนเทรนเนอร และแบบแผง มีให
เลือกทั้งแบบรายเดือน และแบบรายวัน

ตลาดสด
เชาพื้นที่
ใหเชาพื้นที่
ราคา เชาพื้นที่
พื้นที่ใหเชา

taradsaardrangsit.com

เด็นทัล วัน คลินิก (Dental one clinic)

Description

เด็นทัล วัน คลินิก (Dental one clinic) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2541
เพื่อใหบริการทางดาน ทันตกรรม ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ดวย
รูปแบบคลินิกที่ทันสมัย ปลอดภัยพรอมทีมงาน ทันตแพทย เฉพาะทางและ
ทั่วไปมากกวา 20 ทาน

สาขา ธัญญบุรีคลอง 3
เปดบริการแลว สวนตอขยาย เด็นทัลวันคลินิคทันตกรรม รูปแบบใหม สะอาด
สวยงาม ในโครงการ Tara Avenue Rangsit Klong3

Dental One Clinic เราเปน คลินิคฟน ที่ไดรับความไววางใจจากผูใชบริการ
จํานวนมาก เตรียมพบกับ Dental One Clinic สาขา ธัญญบุรีคลอง 3 อ.ธัญ
ญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งตั้งอยูในโครงการ ธารา อเวนิว รังสิตคลอง 3

บริการของเรา
การรักษารากฟน 
บริการผาฟนคุด ถอนฟนคุด 
อุดฟนสีเหมือนฟน อุดฟนสีตะกั่ว อุดคอฟน
ขูดหินปูน ขัดฟน เคลือบฟลูออไรด 
บริการตรวจสุขภาพฟน 
จัดพัน
ฟอกสีฟน
บริการทางทันตกรรมตางๆ

dentalonerangsit.com

Tom n Toms coffee

Description

เปนรานกาแฟแบรนดเกาหลี หน่ึงเดียวในเมืองไทย TOM N TOMS ใชเมล็ด
กาแฟ Arabica ที่ผานการคัดสรรมาเปนอยางดี เมล็ดกาแฟจะถูกคั่วในแบบ
เกาหลี และนอกจากเมนูกาแฟแลวทาง TOM N TOMS ยังมีเมนูเครื่องดื่มให
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คุณไดเลืกอีกหลากหลาเมนู

เตรียมพบกับ TOM N TOMS COFFEE สาขา ธาราอเวนิว รังสิต คลอง 3 

อยาลืมมาลิ้มลองความอรอยของกาแฟแบรนดเกาหลี หน่ึงเดียวในเมืองไทย
ไดที่ Tara Avenue rangsit klong 3

รานกาแฟ
รานกาแฟ รังสิต
Coffee shop
กาแฟอาราบิกา
รานกาแฟ คลอง 3

นีโอ สุกี้ (Neo Suki)

Description

นีโอสุกี้ สุกี้นานาชาติ
ภัตตาคารนีโอสุกี้มีหลายสาขาทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยสโลแกน ที่
วา “ นีโอสุกี้ สุกี้นานาชาติ อรอยถูกใจกับน้ําจิ้มหลากหลาย” ซึ่งเราเนนความ
หลากหลายของชุดสุกี้และน้ําจิ้มสุกี้ ทางรานไดรวบรวมความอรอยของสุกี้
นานาชาติในสไตลตางๆ ไวถึง 7 แบบ 7 สไตล อาทิเชน ชุดสุกี้กวางตุง ทานคู
กับน้ําจิ้มสุกี้กวางตุง ชุดสุกี้ไหหลํา ทานคูกับน้ําจิ้มเตาหูยี้สูตรไหหลํา , ชุดสุกี้
ไตหวัน ทานคูกับ น้ําจิ้มสูตรไตหวัน ที่ทํามาจากพริกเผาและซอสถั่วเหลือง
หมักพิเศษ , ชุดสุกี้ชาบู ซึ่งตัวน้ําจิ้มชาบูไดถูกปรุงรสพิเศษจากเชฟญี่ปุน
ทําใหคงรสชาติตนตํารับแท 100% และทางรานยังมีสุกี้ชุด อีกมากมาย อาทิ
เชน ชุดแตจิว๋ ,ชุดตมยําไทยที่เสริฟคูกับเครื่องเทศตมยํา จัดจาน และชุดสุกี้
ทะเล

เตรียมพบกับ นีโอ สุกี้ สาขา ธาราอเวนิว รังสิต คลอง 3 
อยาลืมมาลิ้มลองความอรอยของนีโอสุกี้ สุกี้นานาชาติ ไดที่ Tara Avenue
rangsit klong 3 ที่น่ี เร็วๆน้ี

คิมจู (Kimju)

Description

คิมจู ปงยางเกาหลี เปดแลว ในโครงการTara Avenue Rangsit Klong3 พบกับ
การปง ยางดวยเน้ือคัดสรรและน้ําจิ้มอันโอชะ
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เชิญจองโตะไดที่เบอรโทร 086-662 2832, 089-130 1527

รานปงยาง รังสิต
รานปงยาง คลอง 3
รานปงยางสไตลเกาหลี
รานอาหาร
รานอาหารแนะนํา
อาหารอรอย

แซบแน อีสาน & เวียดนาม
Description

แซบแน อีสาน & เวียดนาม

สตาร อารท (Star Art)

Description

สตาร อารท (Star Art)
สถาบันสอนศิลปะ สตาร อารท (Star Art) สอนศิลปะขั้นเทพ เสริมสมาธิ เพิ่ค
วามคิดสรางสรรค ฝกฝนการวิเคราะห 

มากมายหลายคอรส เพื่อความตองการที่แตกตาง เรียนสนุก เขาใจงาย
- Painting สนุกสนาน เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัย
- Drawing พื้นฐาน พัฒนาทักษะเต็มตัว
- Drawing Cartoon เสริมความคิดสรางสรรค
- Stroke เพิ่มความสามารถ และเสริมสมาธิอยางเต็มที่

เตรียมพบกับเราไดที่ สาขา ธารา อเวนิว รังสิต คลอง 3
โทร : 086-408 5218, 086-356 6168
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รุงเจริญ ออฟติค (Rungcharoen Optic)

Description

รุงเจริญ ออฟติค (Rungcharoen Optic)

Math Point

Description

สถาบันสอนคณิตศาสตร แมทพอยท เปนสถาบันสอนคณิตศาสตรที่มุงมั่น
พัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตรของเด็กไทย ดวยระบบการเรียนที่เห็นผล
จริง ที่สามารถพิสูจนไดจากผลการเรียนที่ดีขึ้นอยางชัดเจน เพื่อรวมเปนสวน
หน่ึงในการพัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถ และศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
ตอไป

เตรียมพบกับ แมทพอยท สาขา ธาราอเวนิว (เอ็มพารค รังสิต คลอง 3)
สถาบันสอนคณิตศาสตรคํานวณดี ตีโจทยแตก

โรงเรียนสอนพิเศษ
สอนวิชาคณิต
สอนคณิตศาสตร
สอนเลข
กวดวิชา
เทคนิคการเรียนเลข
โรงเรียนกวดวิชา

ไอศครีม เจลลาโต (Gelato icecream)

Description

ไอศครีม เจลลาโต (Gelato icecream)

Bluemountain fresh coffee

Description

Bluemountain fresh coffee

จําหนายกาแฟ
กาแฟ
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รานกาแฟ
รานกาแฟ รังสิต
กาแฟ Blue Mountain

Peng Kee Bak Kut Teh (เพงกี บักกุดเต)
Description

Peng Kee Bak Kut Teh (เพงกี บักกุดเต)

รานอาหาร
รานอาหาร รังสิต
รานอาหารแนะนํา
อาหารอรอย

สีไพลิน
Description

สีไพลิน
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ธาราอเวนิวติวเตอร
Description

ธาราอเวนิวติวเตอร

ศูนยรวมโรงเรียนกวดวิชายานรังสิต เปดจองพื้นที่สําหรับเชาทําโรงเรียนกวด
วิชา โรงเรียนเสริมทักษะตางๆ สอนดนตรี สอนศิลปะ สถาบันสอนภาษาตางๆ
ในพื้นที่โครงการ Tara Avenue Rangsit Klong 3 ถนนรังสิต-นครนายก
คลอง3

โรงเรียนธาราธัญญะบริบาล
Description

5/13 ธารา อเวนิว รังสิต คลอง 3, ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 3, ตําบลบึง
ยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, 12130
Tel 02-521 7673
Mobile Phone 093-456 5649

AEP INSTITUTE

Description

ภาษาอังกฤษไมไดยากอยางที่คิด เพียงแคฝกฝนทักษะการพูด การฟง การ
อาน การเขียน บอยๆและอยางถูกวิธี รับรองเห็นผลแนนอนคะ ทางสถาบัน
AEP เรามีคอรสที่เหมาะสําหรับเด็ก และ ผูใหญ เพื่อฝกฝนและพัฒนาทาง
ดานภาษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรของเราสรางขึ้นมาเพื่อใหเหมาะสมสําหรับ
คนไทยโดยเฉพาะและรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

พบกับ AEP INSTITUTE ภาษาอังกฤษหลักสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ สาขา
Tara Avenue รังสิตคลอง 3 ตึก B ชั้น 2

คอรสของเรามีดังนี้

English for Young Learners (Kids) หลักสูตรสําหรับเด็กป.1 - ป.6 เพื่อปู
พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความมั่นใจสําหรับการศึกษาในอนาคต
English for Teenagers and Adults หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนอง
มัธยมศึกษา นักศึกษา คนทํางานและนักธุรกิจ เนนทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน เพื่อความมั่นใจในชีวิตประจําวัน การเรียนและการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
VIP Private and Test Preparation Courses หลักสูตรการเรียนเเบบสวนตัวเเ
ละกลุมขนาดเล็ก ผูเรียนสามารถจัดตารางเรียนเองไดตามความสะดวกและ
เลือกเน้ือหาไดเหมาะสมตามวัตถุประสงคในการนําไปใชงาน รวมไปถึง
หลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL เปนตน

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมกับเราไดที่
โทร : 098 9924 777
Line : aep.eng4thais
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ทําไมตอง AEP
1. เปนสถาบันสอนภาษาแหงเดียวในประเทศไทยที่เขาใจความตองการของ
คนไทย ดังน้ันรูปแบบการเรียนที่ AEP จึงถูกออกแบบมาเพื่อคนไทยโดย
เฉพาะ
2. AEP จึงออกแบบหลักสูตรการเรียน เพื่อตอบสนองความตองการของ
นักเรียนไดอยางตรงจุด
3. สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปแบบตาง ๆ โดยผานมาตรฐานของ
CEFR
4. อาจารยทุกทานผานการรับรองมาตรฐาน ทั้งคุณวุฒิ และมีประสบการณ
การสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
5. เรียนเน้ือหาหลักทุกคราบเรียนใกลชิดกับอาจารยตัวตอตัว โดยเนนการ
เอาใจใส และพัฒนาการของผูเรียน และเขาใจความตองการของผูเรียนแตละ
คน
6. ฝกฝนการใชภาษาผานกิจกรรมในบรรยากาศการเรียนการสอนที่
สนุกสนาน และเปนมิตร เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ และเนนใหสามารถ
ใชงานไดจริง
7. กิจกรรมในหองเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการใชภาษาทั้ง 4
ทักษะ กับอาจารยและเพื่อนๆ อยางเต็มที่
8. นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียน และฝกฝนความสามารถในการใชภาษา
ผานระบบการเรียนออนไลนไดทุกที่ทุกเวลาตลอดระยะเวลาหลักสุตร
9. เรารับรองผลการเรียนหากคุณทําตามวิธีที่เรากําหนดเราเชื่อวาคุณจะ
สามารถใชภาษาอังกฤษไดตามเปาหมายที่คุณตองการ

เบบี้ จีเนียส (Babies genius)

Description

เบบี้ จีเนียส คือ ศูนยพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก อายุ 6 เดือน-6 ขวบ สอนโดย
โปรแกรมจากประเทศอังกฤษ โครงสรางคือสอนการเรียนรูทางดานภาษา
อังกฤษ เรียนรูตัวอักษร การออกเสียงตัวอักษร คําศัพท ตัวเลข สี รูปทรง
ความเหมือนความแตกตาง จํานวน การเรียงลําดับ เพลงและบทกลอน ดนตรี
และ คนตรีคลาสสิค เลานิทาน เลานิทาน โดยหุนมือ ศิลปะ งานฝมือ เกมส
และอื่นๆ

Classes of Babies Genius
สมารทเบบี้ส(6 เดือน – เริ่มเดิน) 
สมารททอดดี้ส(เริ่มเดิน – 2 ขวบ) 
คิดดี้สไบรท(3 ขวบ – 6 ขวบ) 
เบบี้ ไบรท2 ขวบ – 3 ขวบ

สมารทเบบี้ส(6 เดือน – เริ่มเดิน)
ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนรูกับลูกนอยมีการนวดเพื่ออัจฉริยะและการ
ออกกําลังกายพรอมดนตรีคลาสสิค เพื่อชวยกระตุนพัฒนาการการแตกตัว
ของเซลลสมอง เรียนรูในสถานที่ที่ปลอดภัย และ บรรยากาศสนุกสนานฝก
ประสาทสัมผัส เรียนรูและคนพบตัวอักษรภาษาอังกฤษ รูปทรง ตัวเลขเพลง
และบทกลอน สี การสัมผัสพื้นผิว เลานิทาน และเพื่อนสัตวโลกเปนตนพรอม
ทั้งกระตุนพัฒนาการ การรับรูและการประสานงานระหวางการเห็นกับการ
เคลื่อนไหว ในการเกาะยืน ยืน และ เดินอยางมั่นใจ ฝกความคุนเคยกับคน
แปลกหนาฝกทักษะการฟง

สมารททอดดี้ส(เริ่มเดิน – 2 ขวบ)
ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนรูของลูก ในชั้นน้ีหนูนอยจะไดเรียนรูและคน
พบเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลข รูปทรง ดนตรี และดนตรีคลาสสิค
ความเหมือนและความแตกตาง ฝกทักษะการฟงและการพูดรูจักเพื่อนสัตว
โลก ศิลปะและงานฝมือ ฝกพัฒนาการกลามเน้ือเล็กๆ เชน มือ และน้ิวมือ
เรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น และการแบงปน ในบรรยากาศการเรียนที่เปนไป
อยางธรรมชาติ และสนุกสนาน

คิดดี้สไบรท(3 ขวบ – 6 ขวบ)
เด็กๆจะไดเรียนรูกับเพื่อนในวัยเดียวกัน โดยปราศจากผูปกครองและคนพบ
เกี่ยวกับคําศัพทตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข จํานวน การนับ มิติสัมพันธ
รูปทรง ดนตรี และดนตรีคลาสสิคความเหมือนและความแตกตาง ฝกทักษะ
การฟง และการพูด ฝกทบทวนความจํา ศิลปะและงานฝมือ การเลนสมมุติ
การเลานิทาน และการเลานิทานหุนมือ เรียนรูความเขาใจในคําถามและ การ
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ตอบคําถาม เหตุและผล การคาดการณ

เบบี้ ไบรท2 ขวบ – 3 ขวบ

กิจกรรมครั้งละ 2.1/2 ชั่วโมง ฝกเตรียมความพรอมและฝกสมาธิกอนเขา
โรงเรียนอนุบาล Internationalor Bilingual Kindergarten โดยกิจกรรม ระบบ
อินเตอรจากประเทศอังกฤษ ฝกการปรับตัว ฝกเชาวนปญญาภาษาอังกฤษ
ความคิดแกไขปญหา พัฒนาอารมณและบุคลิกภาพ ฝกทักษะสังคม ระเบียบ
วินัย ฝกทักษะการเขียนเบื้องตน ฝกกลามเน้ือมือ เรียนรูผานกิจกรรมการเลน
ฝกความมั่นใจกลาแสดงออก

ที่อยู

5/13 ธารา อเวนิว รังสิต คลอง 3, ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 3, ตําบลบึง
ยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, 12130
Mobile Phone 098-897 7189

babiesgenius-taraavenuerangsit.com

Mobile Phone 093-456 5649
Tel 02-521 7673
Fax 02-521 7673
E-Mail dl_healthcare@hotmail.com

Tara Avenue rangsit klong 3

5/13, ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 3, ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,
12130

Facebook ตลาดสะอาด คลอง 3
www.facebook.com/pages/ตลาดสะอาด-คลอง-

3/352689534939815
Facebook ธารา อเวนิว รังสิต คลอง 3

www.facebook.com/pages/Tara-Avenue-Rangsit-Klong-
3/897744480269021
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