เดือนพฤษภาคม 2562
วัน/เดือน/ปี
1 พ.ค. 62
3 พ.ค. 62
9 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62
21 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62

24 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62

รายการ
วันแรงงานแห่งชาติ
ประชุมครู
วันพืชมงคล
กิจกรรมบันทึกการอ่าน (ตลอดปีการศึกษา)
เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันวิสาขบูชา
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการอ่าน (ตลอดปีการศึกษา)
- พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
- กิจกรรมรักษ์เซนต์โย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
- พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษา
- กิจกรรมรักษ์เซนต์โย ระดับชั้นประถมศึกษา
- กิจกรรม Eassay Contest
- กิจกรรมชมรม

เดือนมิถุนายน 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบุคลากร

วัน/เดือน/ปี
1 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62

ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ

8 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62
17-21 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62
18 มิ.ย.62
19 มิ.ย. 62
20 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
22 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62

รายการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1-ป.6
กิจกรรมประดิษฐ์พานไหว้ครู
- ซ้อมเพลง/รับศีลอภัยบาป
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- มิสซาเดือน มิ.ย. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.1-ม.6
กิจกรรมอ่านเน้นเป็นสาระ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรวม 4 ฝ่าย
- ฉลองศาสนนาม เซอร์อันตวน ศิวะบวร
- กิจกรรมประชาธิปไตยในรั้ว ซย.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและมัธยม
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสารเสพติด
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.1
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.2
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.3
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.4
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.5
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถม
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.6
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรม Singing Contest
วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
อัครสาวก องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายจิตตาภิบาล

เดือนกรกฎาคม 2562
วัน/เดือน/ปี
1 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62
8,10 ก.ค. 62
9,11 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62
16-17 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62
22-24 ก.ค. 62
22-24 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62
30 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62

รายการ
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และเนตรนารี
บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
- มิสซาเดือน ก.ค. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นประถม
กิจกรรมแห่เทียน
ค่ายคุณธรรม ม.6
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
กิจกรรม Story Telling
กิจกรรม Math Day
ค่ายคุณธรรม ม.1-ม.3
ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- ฉลองวัดพระบิดาเจ้า
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
หยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ค่ายคุณธรรม ม.4
- ค่ายคุณธรรม ม.5
- กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์

เดือนสิงหาคม 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล

วัน/เดือน/ปี
1 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62
5 ส.ค. 62
6 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62

ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล

ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

12 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62
19-21 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62
27-28 ส.ค. 62
28-30 ส.ค. 62

รายการ
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
- มิสซาเดือน ส.ค. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่
กิจกรรมประกวดวาดภาพวันแม่
- วันกฎหมายไทย
- กิจกรรมรูล้ ิขิตคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมอาเซียน
- กิจกรรม Speech Contest
- วจนพิธีกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมซ้อมสัญญาณเตือนภัย
- วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่
สวรรค์
- ฉลองศาสนนาม เซอร์มารีโนแอล ผิวเกลี้ยง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรม Cub Day ระดับชั้น ป.1-ป.3
ค่ายเนตรนารี ระดับชั้น ป.4
ค่ายเนตรนารี ระดับชั้น ป.5
ค่ายเนตรนารี ระดับชั้น ม.1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ สังคม
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯ สังคม
- กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
งานเนตรนารี
งานเนตรนารี
งานเนตรนารี
งานเนตรนารี

1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เปิดขายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เดือนกันยายน 2562
วัน/เดือน/ปี
3-4 ก.ย. 62
4-6 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62

รายการ

เดือนตุลาคม 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่ายเนตรนารี ระดับชั้น ป.6
ค่ายเนตรนารี ระดับชั้น ม.3
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
- มิสซาเดือน ก.ย. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ฉลองแม่พระบังเกิด (พลมารีย์)
- กิจกรรมเมตตาจิต
- ประชุมครู
สอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ระดับชั้น ม.6
ค่ายเนตรนารี ระดับชั้น ม.2

งานเนตรนารี
งานเนตรนารี
ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
งานเนตรนารี

14-15 ก.ย. 62

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกับ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ

16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62
20,24,26 ก.ย.
23,25,27 ก.ย.

ฉลองศาสนนามเซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
วันเยาวชนแห่งชาติ
สอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6
สอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.5
English Camp

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

6 ก.ย. 62
9,11,13 ก.ย.
11-13 ก.ย. 62

30ก.ย.-2 ต.ค.62

วัน/เดือน/ปี

รายการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

30ก.ย.-2 ต.ค.62

English Camp
ฉลองศาสนนามเซอร์มารีอองซ์ พะตะวงค์
ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
- มิสซาเดือน ต.ค. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
ค่ายสังคมศึกษา (Social Camp)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
- หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
-วันออกพรรษา
วันปิยมหาราช
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ฉลองศาสนนามเซอร์ดาเรีย นงค์สวัสดิ์
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

2 ต.ค. 62
2-4 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62
9-11 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เดือนพฤศจิกายน 2562
วัน/เดือน/ปี
1 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29 พ.ย.

เดือนธันวาคม 2562

รายการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

- มิสซาเดือน พ.ย. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรม Quiz Bee
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
นักเรียนคาทอลิก ป.3 และ ม.3 เข้าเงียบเตรียม
รับศีลกาลัง
นักเรียนคาทอลิก ป.3 และ ม.3 รับศีลกาลัง
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
สอบกลางภาคเรียนที่2/2562 ระดับชั้น ม.6

- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายทรัพยากรฯ

2 ธ.ค. 62

ฝ่ายจิตตาภิบาล

6-8 ธ.ค. 62

งานสัมพันธ์กตัญญุตา

ฝ่ายจิตตาภิบาล
งานเนตรนารี
ฝ่ายวิชาการ

9 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62
18,20 ธ.ค. 62
19,23 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62

นักเรียนคาทอลิก ป.6เข้าเงียบเตรียมรับศีลกาลัง
นักเรียนคาทอลิก ป.6 รับศีลกาลัง
วันรัฐธรรมนูญ
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.5
มิสซาเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ
วันคริสตสมภพ
วันสิ้นปี

4 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62

รายการ
สอบกลางภาคเรียนที่2/2562 ระดับชั้น ม.6
- วจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
- มิสซาเดือน ธ.ค. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกับ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เดือนมกราคม 2563
วัน/เดือน/ปี
1 ม.ค. 63
2 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
27,29,31 ม.ค.
20-31 ม.ค. 63

รายการ
วันขึ้นปีใหม่
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
- มิสซาเดือน ม.ค. /อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
กิจกรรมแบ่งปันความรูส้ ู่ห้องเรียน
กิจกรรมวจีไพเราะเสนาะโสต
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ
- มิสซาขอพรเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันครูแห่งชาติ
วันครูแห่งชาติ
กิจกรรมวันตรุษจีน
ฉลองศาสนนาม มาแมร์อักแนส บุญรักษา
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
กิจกรรมเชาวน์ไวไหวพริบ
กิจกรรมวันพระคัมภีร์และวันฉลองการกลับใจ
ของนักบุญเปาโลอัครสาวก
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.6
มอบตัวนักเรียนเก่า อ.3, ป.6, ม.3 ขึ้นชั้น
ป.1,ม.1,ม.4

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
6 ก.พ. 63

ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63
21,25,27 ก.พ.
24,26,28 ก.พ.

รายการ
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
- มิสซาเดือน ก.พ. / อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
- ประชุมครู
วันมาฆบูชา
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วม 4 ฝ่าย
วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

เดือนมีนาคม 2563
วัน/เดือน/ปี
6 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

รายการ
- อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก/มิสซาเดือน มี.ค.
- ประชุมครู
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
ฉลองศาสนนามคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล
อนุมัติจบหลักสูตร ป.6 ม.3 ม.6

เดือนเมษายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ฝ่ายจิตตาภิบาล
- ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายจิตตาภิบาล
งานทะเบียน

วัน/เดือน/ปี

รายการ

6 เม.ย. 63
วันจักรี
10 เม.ย. 63
วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน
13-15 เม.ย. 63 หยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

