
ที่ ชือ่ชมรม สถานที่จัดกิจกรรม
1 Homework ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
2 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน Lab (แดง) ม.ต้น ชัน้ 3 อาคารเซราฟิน ม.ชลธวัช มหายศนันท์
3 Vedic Maths ม.1/5 ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
4 A-Math หอ้ง A-Math ขา้งหอ้งพระพุทธ ครูปริศนา อินทรชิต
5 หมากรุก ห้อง Gifted Math ชัน้ 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูหทัยทิพย์ จ าแนกรถ
6 SUDOKU ม.1/2 ม.เมธี สงวนทรัพย์
7 วัฒนธรรมล้านนา ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ม.เฉลิมพล จติติวัฒนพงศ์
8 ฝึกสมองประลองปัญญา ม.1/3 ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์
9 Chinese is fun ลานกล้วยไม้ ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
10 วัฒนธรรมญีปุ่่น ม.1/8 Yuka Yoshida
11 หมอนวดรุ่นเยาว์ เฮือนผญ๋า ครูพรนับพรรณ ปันตี
12 วงดนตรีสตริง ห้องดนตรี ชัน้ 5 อาคารเซนต์แมร่ี ม.พพิฒัน์ ทักษอุดม
13 รักการอ่าน ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูพรจติต์ รังสรรค์
14 แผ่นเฟรมหรรษา หอ้งนาฏศิลป ์1 ชัน้ 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
15 ดนตรีไทย (ปี่พาทย)์ ห้องเรียนเคร่ืองสาย ชั้น 4 อาคารเซนต์แมร่ี ครูยุพนันต์ พรหมมา
16 ศิลปะ ห้องศิลปะ ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์
17 ส่ิงประดิษฐ์ลดโลกร้อน ม.1/4 ครูสุพญิช์ญา อินนันต์
18 เขียนโปรแกรมภาษาไพธอน หอ้งคอมพวิเตอร์ 6 ชั้น 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูพรสุดา หอมอ่อน

e-drawing
(รับเฉพาะนักเรียนทีม่ี iPad Tablet pen mouse)

20 วาดการ์ตูน ม.1/9 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์
21 หมากรุก 2 ใต้อาคารเซนต์แมร่ี ครูสุพรรณี สายน าทาน

26 คน (ยกเว้น e-drawing รับ 15 คน)จ านวนนักเรียนที่รับตอ่ชมรม

ชือ่-สกุล ครูที่ปรึกษาชมรม

รายชือ่กิจกรรมชมรม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562

19 ครูวารุณี ธิจติตังห้องคอมพวิเตอร์ 2B

ม.1



ที่ ชือ่ชมรม สถานที่จัดกิจกรรม
1 Homework ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
2 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน Lab (แดง) ม.ต้น ชั้น 3 อาคารเซราฟนิ ม.ชลธวัช มหายศนันท์
3 Movie club ม.2/3 ครูเจนจริา ดวงแก้ว
4 Vedic Maths ม.2/4 ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
5 A-Math ห้อง A-Math ข้างห้องพระพทุธ ครูปริศนา อินทรชิต
6 หมากรุก หอ้ง Gifted Math ชัน้ 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูหทัยทิพย์ จ าแนกรถ
7 SUDOKU ม.2/1 ม.เมธี สงวนทรัพย์
8 Math game ม.2/8 ม.ขวัญชัย แจใ้จ
9 ค าคม ม.2/6 ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์
10 เชฟซุปเปอร์จิ๋ว ลานจรรยาปิติ ครูศิริพร พรพพิฒัน์ไพบูลย์
11 ดูหนัง ฟงัเพลงจนี ห้องสมุดกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
12 จุ๊ก จิ๊ก จอ จนี ม.2/9 ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ
13 วัฒนธรรมญีปุ่่น ม.2/5 Yuka Yoshida
14 ธรรมะเพื่อชีวิต ห้องสมุดชั้นลอย อาคารแอมบรอสิโอ ม.พสักร วงษ์โท
15 หมอนวดรุ่นเยาว์ เฮือนผญ๋า ครูพรนับพรรณ ปันตี
16 Healthy Club* ลานจามจรีุ ครูพรพมิล ก้อนแก้ว
17 Like Dance ห้องบัลเล่ต์ ชั้น 2 สระว่ายน้ า ครูกฤศมณ สาสี
18 E-Sports (PES/RoV) ห้องประชุมอันโตนีโอ ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์
19 วงดนตรีสตริง ห้องดนตรี ชั้น 5 อาคารเซนต์แมร่ี ม.พพิฒัน์ ทักษอุดม
20 รักการอ่าน ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูพรจติต์ รังสรรค์
21 ดนตรีไทย (ปี่พาทย)์ ห้องเรียนเคร่ืองสาย ชั้น 4 อาคารเซนต์แมร่ี ครูยุพนันต์ พรหมมา
22 ศิลปะ ห้องศิลปะ ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์
23 เขียนโปรแกรมภาษาไพธอน หอ้งคอมพวิเตอร์ 6 ชั้น 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูพรสุดา หอมอ่อน

e-drawing
(รับเฉพาะนักเรียนทีม่ี iPad Tablet pen mouse)

25 คนรักเต้น Cover Dance ใต้อาคารเอ็มมานูเอล ครูธมณ วสุวัต
26 หมากรุก 2 ใต้อาคารเซนต์แมร่ี ครูสุพรรณี สายน าทาน

หมายเหต:ุ ชมรม Healthy Club รับสมัครนักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ วันที่ 21 ต.ค. 62 คาบ 7

จ านวนนักเรียนที่รับตอ่ชมรม 20 คน (ยกเว้น e-drawing รับ 15 คน)

รายชือ่กิจกรรมชมรม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562

ชือ่-สกุล ครูที่ปรึกษาชมรม

24 ห้องคอมพวิเตอร์ 2B ครูวารุณี ธิจติตัง

ม.2



ที่ ชือ่ชมรม สถานที่จดักิจกรรม
1 Homework หอ้งสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูสิริรัตน์ อทิธินภาพรรณ
2 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน Lab (แดง) ม.ต้น ชั้น 3 อาคารเซราฟิน ม.ชลธวัช มหายศนันท์
3 Movie club ม.3/4 ครูเจนจิรา ดวงแกว้
4 Vedic Maths ม.3/3 ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
5 A-Math หอ้ง A-Math ข้างหอ้งพระพุทธ ครูปริศนา อนิทรชิต
6 หมากรุก ห้อง Gifted Math ชั้น 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูหทยัทพิย์ จ าแนกรถ
7 SUDOKU ม.3/6 ม.เมธี สงวนทรัพย์
8 ฝึกสมองประลองปญัญา ม.3/5 ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์
9 เชฟซุปเปอร์จิ๋ว ลานจรรยาปติิ ครูศิริพร พรพิพัฒน์ไพบลูย์
10 ดูหนัง ฟังเพลงจีน หอ้งสมุดกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
11 จุ๊ก จิ๊ก จอ จีน ม.3/1 ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ
12 งานฝีมือ ม.3/7 ครูพัชรี กงัวาลไกล
13 วัฒนธรรมญีปุ่่น ม.3/8 Yuka Yoshida
14 ธรรมะเพื่อชีวิต หอ้งสมุดชั้นลอย อาคารแอมบรอสิโอ ม.พัสกร วงษ์โท
15 หมอนวดรุ่นเยาว์ เฮือนผญ๋า ครูพรนับพรรณ ปนัตี
16 ถักสร้อยข้อมือด้วยเชือก ม.3/2 ครูทพิานันท ์ แสงศรีจันทร์
17 Like Dance หอ้งบลัเล่ต์ ชั้น 2 สระว่ายน้ า ครูกฤศมณ สาสี
18 วงดนตรีสตริง หอ้งดนตรี ชั้น 5 อาคารเซนต์แมร่ี ม.พิพัฒน์ ทกัษอดุม
19 รักการอา่น หอ้งสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูพรจิตต์ รังสรรค์
20 ศิลปะ หอ้งศิลปะ ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์
21 Music Cup หอ้งเรียนศิลป์-ดนตรี ชัน้ 1 อาคารเซนต์แมร่ี ม.อสันี นกน้อย
22 เขยีนโปรแกรมภาษาไพธอน ห้องคอมพวิเตอร์ 6 ชั้น 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูพรสุดา หอมออ่น

e-drawing
(รับเฉพาะนักเรียนทีม่ี iPad Tablet pen mouse)

24 ปลูกผักเพราะรักพ่อ แปลงเกษตร ม.มงคลศักด์ิ ใหม่จันทร์แดง
จ านวนนักเรียนที่รับต่อชมรม 21 คน (ยกเว้น e-drawing รับ 15 คน)

รายชือ่กิจกรรมชมรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชือ่-สกุล ครูที่ปรึกษาชมรม

23 หอ้งคอมพิวเตอร์ 2B ครูวารุณี ธิจิตตัง

ม.3



ที่ ชือ่ชมรม สถานที่จัดกิจกรรม
1 วิเคราะห์ภาพยนตร์ ม.4/9 ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ
2 คลินิก Bio ม.4/4 ครูนงลักษณ์ แอมบอส 
3 คนเก่งคณิตศาสตร์ ม.4/6 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์
4 เย็บปักถักร้อย ม.4/5 ครูทับทิม ขุมทรัพย์
5 หนังสือเล่มโปรด ม.4/1 ครูวรัทยา หมัน่มัง่
6 Movies for Fun ม.4/7 ครูจนิตนา เปี่ยมชัยวัฒน์
7 ดิน(ไม่)พอกหางหมู ม.4/10 ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม
8 แป๋งตุงไว้ปู่จา ห้องจริยธรรม ม.อ านวย นนท์ศรี
9 คนรักสุขภาพ ลานจามจรีุ ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง
10 ว่ายน  า สระว่ายน  า ม.สุริยัน ดรุณนารถ
11 แผ่นเฟรมหรรษา หอ้งนาฏศิลป ์1 ชั น 3 อาคารเซนต์แมร่ี ครูศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
12 นักสะสม ห้องโครงงาน ม.นิวัติ อรุณวิไล
13 Dance for Health ใต้อาคารอันโตนีโอ ครูเพญ็สุภางค์ แปงค า
14 MCTV (การผลิต Social Media) ห้อง MCTV ชั น 1 อาคารเซนต์แมร่ี ม.ฤทธิยา ศรีสวนจกิ

ชือ่-สกุล ครูที่ปรึกษาชมรม

จ านวนนักเรียนที่รับตอ่ชมรม 23 คน

รายชือ่กิจกรรมชมรม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 ม.4



ที่ ชือ่ชมรม สถานที่จัดกิจกรรม
1 Lab safety Lab ชีววิทยา ครูฤดีมาศ พลยา
2 สลาฟหรรษา ห้อง Gifted Math ชัน้ 3 อาคารเซนต์แมร่ี ม.ปรัชญา ลาวิชัย
3 Aptitude ม.5/3 ครูณัชฎาภา    นิมิตรดี
4 อ่านเพื่อพฒันาความรู้ ม.5/11 ครูศรีพรรณ ปัญญายศ
5 ตามรอยพอ่...พอเพยีง ม.5/9 ครูวัธนา จนัทรเปารยะ
6 French Culture ห้องศูนย์ฝร่ังเศส ครูนภัสกร บางสายน้อย
7 ฟติเนส ห้องฟติเนส ชั้น 2 สระว่ายน้า้ ม.ณัฐพงษ์ เมตตา
8 บาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล
9 Logo & ดุ๊กด๊ิก Animation ห้องคอมพวิเตอร์ 4A ชั้น 4 อาคารเอม็มานูเอล็ ครูสิริกัญญา วงศ์ค้า
10 Dance for Health ใต้อาคารอันโตนีโอ ครูกิดาการ ศิริ

ชือ่-สกุล ครูที่ปรึกษาชมรม

จ านวนนักเรียนที่รับตอ่ชมรม 31 คน

รายชือ่กิจกรรมชมรม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 ม.5



ที่ ชือ่ชมรม สถานที่จดักิจกรรม
1 กระดานหรรษา ม.6/9 ชั้น 3 อาคารอลัเบร์ิต ครูชนิดา ไชยชนะ
2 หมากรุก หอ้งโครงงาน ม.ปยิะ   ไชยอา้ย
3 ภาพยนตร์นานาชาติ ม.6/10 ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ
4 ตัดปะ (กระดาษ) ม.6/8 ครูวิชุดา งามแว่น
5 I am a Reader. หอ้งสมุด อาคารแอมบรอสิโอ ครูประภาศรี ทาขุน
6 ซูโดกุ ม.6/11 ม.ปริญญากร กศุล
7 สวยอย่างสร้างสรรค์ ม.4/8 ครูดาราภรณ์ เกดินพคุณ
8 ถักสร้อยข้อมือด้วยเชือก ม.6/7 ครูกฤตยา ทพิย์เกษร
9 วาดภาพ 2 หอ้งศิลปะ ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์
10 Dance for Health ใต้อาคารอนัโตนีโอ ครูวีริสา หรัิญไพศาล

ชือ่-สกุล ครูที่ปรึกษาชมรม

จ านวนนักเรียนที่รับต่อชมรม 27 คน

รายชือ่กิจกรรมชมรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ม.6


