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กิจกรรมล าดับท่ี 1-23 เปิดสอนท้ังภาคเช้า และภาคบ่าย โดยใน 1 วัน นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 กิจกรรม 
(รวมอาหารว่าง) 

เวลาเชา้ 08.30-11.30 น. เวลาบ่าย 12.30-15.30 น. 

กิจกรรม
ล าดับท่ี 

รายละเอียดกิจกรรม 
จ านวนท่ี 

รับสมัครรอบละ 
ระดับชั้น 

ราคา 
 

สถานท่ีเรียน 

1 MCP Builder Club 
เรียนรู้และประกอบพลาสติกโมเดลกันดั๊ม 
และสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
(ได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

30 ป.4-ป.6 2,700 
ห้องเรียน 
ป.4/2 

2 Young Makeup Artist 
ช่างแต่งหน้าน้อย เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้า 
ในสไตล์เอริ์ธโทน พาสเทล สาวเปรี้ยว  
และแฟนซ ี

30 ป.3-ป.6 2,000 
อาคารอัสสัมชัญ 

ช้ัน 3 

3 Essential English 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกิจกรรม 
- Nice to Meet You  
- Movie Time  
- Craft & Culture  
- Secret Recipe 

20 ป.2-ป.6 2,500 
ห้องเรียน 
EP ป.4 

4 New Gen Reporter 
ผู้ประกาศข่าวน้อย 
ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว นักข่าว  
และพิธีกร 

20 ป.4-ป.6 1,500 ห้องเรียน 
ป.5/5 

5 DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน 
เรียนรู้การออกแบบ และสร้างผลงานจาก 
ผ้าสักหลาด เช่น การท ากระเป๋า ซองใส่
โทรศัพท์ พวงกุญแจเป็นต้น 
(ได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

35 ป.4-ป.6 2,000 วัดน้อย 

6 Sticker Line 
เรียนรู้การตกแต่งรปูภาพผ่านโปรแกรม
กราฟิกในการท า Sticker Line  
ผ่าน Application 

50 ป.4-ป.6 1,500 
ห้องคอมพิวเตอร ์

ป.4-ป.6 
อาคารเซนตห์ลยุส ์

7 
 
 

Life for Fun สนุกกับทักษะชีวิต 
เรียนรู้ทักษะชีวิตชาวค่ายในการสร้างค่ายยังชีพ 
ฐานผจญภัย ตามล่าหาอาหารชาวค่าย เกษตร
รอบบ้าน และแกะรอยประวัติศาสตร์ล้านนา  

30 ป.4-ป.6 2,000 ลานลูกเสอื 
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กิจกรรม
ล าดับท่ี 

รายละเอียดกิจกรรม 
จ านวนท่ี 

รับสมัครรอบละ 
ระดับชั้น 

ราคา 
 

สถานท่ีเรียน 

8 วาดศิลป์ สร้างสรรค์ 
ฝึกทักษะการวาดภาพ และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้วยสีไม้   สีโปสเตอร์ และสีชอล์ค 
(ไดช้ิ้นงานเป็นของตนเอง) 

30 ป.1-ป.6 2,000 
ห้องศิลปะ 
ป.3-ป.4 

อาคารมงฟอร์ต 

9 Mini-Dance Cover Project 
ฝึกบุคลิกภาพ และทกัษะการเต้น  
Cover Dance ศิลปินที่มีช่ือเสียง 

30 ป.1-ป.6 2,000 
อาคารอัสสัมชัญ

ช้ัน 2 

10 ร้อยปัด ปักเป๋า 
เรียนรู้การท าสร้อยข้อมือ พวงกุญแจ และ
กระเป๋าผ้า ด้วยลกูปัดสไตล์วัยรุ่น 
(ได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

40 ป.3-ป.6 2,000 
ห้องสมุด 

อาคารเซนต์หลุยส ์

11 Coding With Microbit Robot 
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
Microbit  
(ได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

20 ป.4-ป.6 4,000 
ห้องหุ่นยนต์ 

อาคารเซนต์หลุยส ์

12 เจ้าหนูสิงห์นักเตะ 
เรียนรู้ทักษะฟุตบอลข้ันพื้นฐาน เกม และการ
เล่นเป็นทมี 

50 ป.1-ป.6 1,500 
สนามฟุตบอล 
สนามฟุตซอล 

13 แบดมินตัน 
เรียนรู้ทักษะแบดมินตันข้ันพื้นฐาน และการ
เล่นเป็นทมี 
(นักเรียนน าไม้แบดมินตันมาเอง) 

50 ป.2-ป.6 1,500 
อาคาร 

เซนต์คาเบรียล 

14 English Melody 
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง  
และ Pop up สร้างสรรค์ 

30 ป.1-ป.3 1,500 
ห้องเรียน 
ป.1/5 

15 Ukulele 
สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรูท้ักษะการเล่น 
Ukulele  
(นักเรียนน า Ukulele มาเอง) 

15 ป.4-ป.6 2,500 
ห้องนักร้อง

ประสานเสียง 
อาคารมารีย ์

16 Paper Model 
โมเดลกระดาษ 
เรียนรู้การท าโมเดลรูปแบบต่างๆ เช่น รูปสัตว์ 
รูปผลไม้ รปูดอกไม้  
(นักเรียนได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

30 ป.1-ป.3 2,000 
ห้องเรียน 
ป.4/1 
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กิจกรรม
ล าดับท่ี 

รายละเอียดกิจกรรม 
จ านวนท่ี 

รับสมัครรอบละ 
ระดับชั้น ราคา สถานท่ีเรียน 

17 One page model 
เรียนรู้การท า 3D Wooden puzzle  
จากกระดาษชานอ้อย และ Stained Glass 
จากกระดาษแก้ว 
(นักเรียนได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

20 ป.5-ป.6 2,000 
ห้องศิลปะ 
ป.5-ป.6 

 

18 เทเบิลเทนนิส 
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการเล่นเทเบิล้เทนนสิ
พื้นฐาน และการเล่นเป็นทีม 
(นักเรียนน าไม้เทเบิล้เทนนิสมาเอง) 

20 ป.3-ป.6 1,500 โรงปิงปอง 

19  Toy With Rubber Band 
ประดิษฐ์ของเล่นเคลือ่นที่ด้วยหนงัยาง เช่น 
รถแข่งพลงัหนงัยาง Flying Cup  
ชุดรถตัก Hydraulic  
(นักเรียนได้ช้ินงานเป็นของตนเอง) 

30 ป.1-ป.3 2,000 
ห้องนาฎศิลป ์

ป.4-ป.6 

20 ดนตรีไทยหรรษา 
สร้างแรงบันดาลใจ และฝึกทักษะเครื่องดนตรี 
ขิม ระนาด และขลุ่ย 

20 ป.2-ป.6 1,500 ห้องดนตรีไทย 

21 อันยอง เบเกอรี่  
เรียนรู้ข้ันตอน และฝกึท าขนมประเภทต่างๆ 
เช่น เพนเค้กสไตล์เกาหล ีพิชซ่า คุ๊กกี้  
และคัพเค้ก 
(นักเรียนได้ผลงานกลับบ้าน) 

20 ป.3-ป.6 2,500 ห้องเบเกอรี ่

22 Kids Cooking  
เรียนรู้กิจกรรมการจ่ายตลาดเพือ่ฝึกเลือก
วัตถุดิบ และฝึกท าอาหารคาว เช่น  
แกงเผ็ดหมู น้ าพริกกะปิ แกะสลักผักสด  
ผัดเปรี้ยวหวาน ลาบอีสาน  
(นักเรียนได้ผลงานกลับบ้าน)  

30 ป.2-ป.6 2,500 โรงอาหาร 

23 Maths อัจฉริยะหรรษา 
ฝึกเทคนิกการท าข้อสอบที่ยากด้วยวิธีการที่
ง่ายอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง ฝึกทักษะการคิด
เลขเร็วผ่านเกมทางคณิตศาสตร์ เช่น เกม24 
Sudoku และ A-Math  
 

30 ป.4-ป.6 1,500 
ห้องเรียน 
ป.4/3 
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กิจกรรมล าดับท่ี 24-28 นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมไดต้ามความสนใจ 
เวลาเรียนตลอดท้ังวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.  

(รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ) 
 
กิจกรรม
ล าดับท่ี 

รายละเอียดกิจกรรม 
จ านวนท่ี 
รับสมัคร 

ระดับชั้น ราคา สถานท่ีเรียน 

24 Sugar Mania Project (Blogger) 
เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพอย่างมอือาชีพ การ
เขียนบทความผ่าน Blog การใช้ภาษาอังกฤษ
จากเมนูอาหาร และศึกษาธรรมชาติเมือง
เชียงใหม ่

10 ป.5-ป.6 6,000 

นอกสถานที ่
และ 

ห้องคอม 
MACINTOSH 

25 古代文化  gǔdàiwénhuà    
(กู่ไต้เว๋ินฮ่ัว)   
ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ 
เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาษาและอาหารจีน
โบราณ เช่น การถักเชือกจีน โคมแดง  
ขนมบ๊ะจ่าง และหม่าล่า เป็นต้น 
(นักเรียนได้ผลงานกลับบ้าน) 

50 ป.1-ป.6 4,000 
ห้องภาษาจีน
และโรงอาหาร 

26 Life Skills & Wisdom Knowledge 
ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา 
เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมจากสถานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ และลงมือปฏิบัติ
ช้ินงานเกี่ยวกับภูมปิัญญาท้องถ่ิน เช่น  
การท าร่ม การท าเครือ่งปั้นดินเผา และ
ทดสอบความกล้าหาญทางจิตใจโดยกจิกรรม
ปีนหน้าผา และโดดหอ  
(นักเรียนได้ช้ินงานกลบับ้าน) 

30 ป.4-ป.6 4,000 นอกสถานที ่

27 “LITTLE CHEF” #Sweet Cuisine  
เรียนรู้ฝึกทักษะการท าเบเกอรี่ ผ่านกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ เช่น Banoffee  Cream 
Cheesecake Fruit Punch  
(นักเรียนได้ผลงานกลับบ้าน) 

35 ป.3-ป.6 4,000 โรงอาหาร 

28 MCP Science Junior Invention 
เรียนรู้การท าเรซิ่นเปเปอร ์ 
กลรปูลกูบาศก์ รปูแปรสภาพ น้ าพุมหัศจรรย์ 
และป้ายไฟ Fan Club 

40 ป.4-ป.6 4,000 
ห้องเรียนวิทย ์

ป.4-ป.6 

      


