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โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ปรัชญำของโรงเรียน ( P H I L O S O P H Y )
“มนุษย์ที่มีคุณภำพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และควำมรู้”

คติพจน์ ( M O T T O )
“ศึกษำดี มีวินัย ใจเมตตำ ใฝ่หำคุณธรรม เลิศลำกำรงำน”

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1. ซื่อตรง

ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึด
ความถูกต้อง
2. เรียบง่ำย อยู่อย่างพอเพียง สมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุขใน
ชีวิตของตน
3. กำรงำน รักและมุ่งมั่นในการทางาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ
4. รัก เมตตำ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ
5. รู้คุณ
กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสานึกในความดีของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา

เอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รักเมตตำ สละตนเพื่อผู้อื่น
หมายถึง รักผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน ให้ความ
ช่ว ยเหลื อผู้ อื่น โดยไม่ หวั ง ผลตอบแทน เสี ย สละเพื่ อส่ ว นรวม อุทิ ศตนเพื่ อความ
เจริญก้าวหน้าและความดีงามของส่วนรวม และสถาบัน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
1. จงรักภักดีและกตัญญู
2. ซื่อตรง
3. เรียบง่าย
4. ขยัน ทุ่มเท
5. เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
6. มีวินัย
7. ใฝ่เรียนรู้
8. เชิดชูความเป็นไทย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1. จงรักภักดีและกตัญญู
2. ซื่อตรง
3. เรียบง่ำย
4. ขยัน ทุ่มเท

5. เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
6. มีวินัย
7. ใฝ่เรียนรู้
8. เชิดชูควำมเป็นไทย

1. จงรักภักดีและกตัญญู รู้จักบทบาทของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย จงรักภักดี ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป็นศาสนิกชนที่ดีและแสดงตนสม่าเสมอ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มี ค วามประพฤติ ดี อยู่ ในโอวาท แสดงความกตั ญ ญู รู้คุ ณ ต่ อผู้ มี พ ระคุ ณ บิ ด ามารดา
ผู้ปกครอง คณะเซอร์ ครูบาอาจารย์และต่อสถาบันโรงเรียน
2. ซื่อตรง คุณธรรมที่สาคัญสาหรับการดารงชีวิตอย่างหนึ่งคือมีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีวิ นัย ซึ่ง รวมถึงการไม่ คดโกงผู้อื่น ไม่ ว่า จะเป็ นการคดโกง หรือขโมย
ทรัพย์สิน สิ่งของ เวลา ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ใช้
วิธีการที่ผิดเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการไม่ทุจริต คอรัปชั่น ตรงต่อเวลาและหน้าที่ ไม่เอา
ตาแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง ยุติธรรมต่อผู้อื่นและสังคม
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มีความจริงใจกับทุกคน รวมถึงมีวินัยในตนเอง และเที่ยงตรงต่ อตนเอง ผู้อื่นและต่อ
สถาบัน
3. เรี ยบง่ ำย ดาเนิ น ชีวิ ตสมถะ พอเพี ย ง ประหยั ดและรู้ประมาณ มี ความ
สุภาพถ่อมตน จิตใจงดงามมี ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ รักสันติ และความสงบ มี
สัมมาคารวะ กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม นุ่มนวลในกิริยาและวาจา มี
ความเป็นกุลสตรีไทย เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
4. ขยั น ทุ่ ม เท มุ่ ง มั่ น ท าภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งจริ ง จั ง บากบั่ น
พากเพียรต่อภาระที่ยากลาบากกระตือรือร้นในการทางาน ทางานด้วยใจรักและอุทิศ
เวลาให้แก่งาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ลงมือทางานทันที
เมื่อได้รับมอบหมาย รับทางานที่ไม่มีผู้อื่นอยากทาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนตนเอง
ให้มีความสามารถและความชานาญ สามารถพัฒนางานใช้แนวคิดวิธีใหม่ๆ ที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงานจนได้ผลงานที่สมบูรณ์
5. เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น รัก เมตตา มีจิตสาธารณะ มีเมตตาธรรม ช่วยเหลือ
ผู้อื่น เป็นผู้รู้จักการให้และการรับรู้จักเสียสละและแบ่งปัน เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น รัก
และรู้จักให้อภัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว มี
จิตใจมั่นคง แน่วแน่ มีความสานึกในความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นให้ความเอา
ใจใส่และสนใจผู้อยู่ชายขอบและผู้ยากไร้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ยากไร้สติปัญญา สุขภาพ
ทรัพย์สิน สังคม ความรู้ ฯลฯ
6. มี วินั ย การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ ของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม เป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และรับผิดชอบในการทางานทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม
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7. ใฝ่ เ รี ยนรู้ การแสดงออกถึง ความตั้ งใจ เอาใจใส่ เพี ย รพยายามในการ
เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
8. เชิดชูควำมเป็นไทย การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
เห็ น คุ ณ ค่ า ชื่ น ชม มี ส่ ว นร่ว มในการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด เผยแพร่ภู มิ ปั ญ ญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่า
และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

เครื่องหมำยของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีเครื่องหมำยที่สำคัญ 3 รูปลักษณ์ ดังนี
1. ตรำของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชำร์ตร
สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรง
กลาง ความหมายของโล่เป็นดังนี้
ข้างบนสุด เป็นรวงข้าวตั้งตรง สูงเท่ากัน 4 รวง ซึ่งบ่งบอกถึงความ
ซื่อตรง ความราบเรียบ และความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก
รวงข้ำวเขียวสด คือ การเริ่มต้นของภคินี ที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทางานหนักเกิน
กาลัง เพื่อเป็นการพลีชีพ ประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกสู่ดิน
พืนสีทอง หมายถึงความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งที่ราบ
โบส
สีฟ้ำ เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสาย
ประคาและเลียนแบบพระมารดา
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เดอ ชำร์ตร เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพ
ของภคินีตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร
สีแดง สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตาย และความกล้าหาญของ
นักบุญเปาโลมรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย
บทจดหมำย ที่เปิดอยู่ มีคาจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่ำงสำหรับทุกคน” บ่งบอก
ถึงฐานะผู้รับใช้ของภคินี ในการนามนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

ภำษำลำติน 3 คำ คือ REGULARITE (ซื่อตรง) SIMPLICITE (เรียบง่าย)
TRAVAIL (การงาน) เป็นการเตือนใจ ให้ยึดถือ และปฏิบัติในคุณธรรมของความ
ซื่อตรง และขยันขันแข็งในการทางาน
2. สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งขึ้นโค้งลง
ประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกัน
ศัสตราวุธ
ภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง
ส่วนกลางเว้นว่างส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้น
นอนเป็นฐาน
มี ด ำบขั ด อยู่ห ลั ง โล่ ปลำยดำบปรำกฏที่ ด้ ำ นบนขวำ ด้ ำ มดำบปรำกฏที่
ด้ำนล่ำงซ้ำยมองเห็นใบไม้ทอดปลำยด้ำนบนซ้ำย และด้ำนล่ำงขวำ
ควำมหมำยวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็น
บุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้
ขณะเดียวกัน หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครอง
เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
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เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดาริ
สติปัญญา ความคิด อ่าน กาลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยาเกรง
โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
ดำบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา และ
ความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วย
ความสุขุมคัมภีร์ภาพ และอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทาหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทน
การดารงชีวิตในสันติสุขและเพื่อสันติสุข
หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ
ความสมดุลของคุณค่าทั้งสอง เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนาชีวิตไปถูกทาง

3. สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (Fleur De Lis)
สัญลักษณ์ดอกลิลลี่กลางวงกลมสองชั้น
ควำมหมำย จุดหมายของมนุษย์ คือ การรู้และเข้าถึงสัจธรรม ด้วย
การดาเนินชีวิต มีระเบียบวินัย สุภาพราบเรียบประกอบการงานและ
เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ดอกลิลลี่ผุดขึ้นจากดิน ชูก้านตรงสู่ความไพศาล
และความสว่าง มีดอกสีขาวที่งดงามให้เป็นที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่า เจ้าของ
ชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการ คือ ซื่อตรง และเที่ยงตรงมีความถ่ อมตน
สุภาพ และหนักแน่นอยู่เนืองนิจ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์สดใสเป็นความงาม
ประจาตน และเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกาเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่างให้
เป็นแบบฉบับดีงามที่ประจักษ์

สีประจำของโรงเรียน
สี ป ระจ าของโรงเรีย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์ คือ สี น้ าเงิ น และสี เหลื อง มี
ความหมาย เตือนใจให้คานึงถึงคุณธรรมสาคัญหลายประการ
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เบื้องต้น สีทั้งสองเป็นแม่สีเปรียบได้ ดังหลักการของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทาง
วิชาการว่าด้วยทฤษฎีเรื่องสี เมื่อนาสีทั้งสองผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะได้สีใหม่อีก
หนึ่งสี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีของพืชต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิต
ต่อมาได้มีการกาหนดให้สีเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าต่างๆ ธงไตรรงค์ก็ได้มีการ
กาหนดสัญลักษณ์ไว้ในสมัยต้นประชาธิปไตยว่า “น้าเงิน คือ สีประจาชาติ ” ในภาค
ตะวันตกของทวีปเอเชีย ถือว่าสีน้าเงิน คือสีของ ความภักดี เป็นสีของจารีตนิยม เป็นสี
แสดงความสามารถ และเกียรติยศของประชาชนข้างมาก คือ ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็น
ฝ่ายเสื้อคอสีน้าเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมก็เรียกขานกันว่า กฎหมายสีน้าเงิน
สีนำเงิน จึงเป็นสีแสดงถึงความดีงาม ความสงบสารวม ความมีกฎเกณฑ์
ความเป็นเลิศ และความเป็นฝ่ายข้างมาก
สีเหลือง เป็นสีของวุฒิภาวะ หรือความเจริญเต็มที่ เป็นสีของความสว่าง เป็น
สัญลักษณ์ของธรรมะถือได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่ เช่น อรุณของทิวาวาร อันหมายถึงการ
เริ่มต้น
สรุป:

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกลิลลี่
หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตนสุภาพ มีความบริสุทธิ์สดใส เป็นแบบ
ฉบับอันดีงาม
สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน-เหลือง
หมายรวมถึง การดารงตนอยู่ในธรรมะด้วยความสงบสารวมมีความเป็นผู้
ประกอบกิจการที่มุ่งสู่ความดี ความสามารถ รักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตน และส่วนรวม ด้วย
ความซื่อตรง พร้อมที่จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นทุกวัน ความเป็นบุคคลตั้งอยู่ในศีลในธรรม
คือ เกียรติยศของบุคคล
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เพลงประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คำร้อง ประคิณ ชุมสำย ณ อยุธยำ ทำนอง นำรถ ถำวรบุตร
เซนต์โยเซฟ ชื่อลือไกล หาใครมาเทียม
ศึกษาสูงเยี่ยม ยืนยงคงคู่ฟ้าดิน
มิให้ใครมาลบหลู่ ชื่อเราก้องอยู่อาจิณ
ชั่วนิจศีล เซนต์โยเซฟจงเจริญ เพราะความดี
ชาติไทยเรารักนักหนา
กอปรเมตตาเป็นศักดิ์ศรี
ศาสน์ กษัตริย์ รัฐธรรมนูญ เทิดทูนเพิ่มพูนทวี
เราพลีใจสมัครรักไทยนาน
เคารพอาจารย์ มั่นมาลย์อยู่มิวาย
มิหน่ายคุณธรรมประจาอุรา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์เด่นสูงลิ่ว
ดั่งธงปลิว แลพริ้วพรายวับจับตา
เรืองรอง ให้ศิษย์ผองนานา
ล้วนชื่นกระเดื่องฟ้าไกล เชิดชัยของสตรี
ศรี ศรี ศรีคอนแวนต์ เด่นเหมือนดาว
กลางฟ้าพราว สาดแสงสกาววาวไว
จักรักงานและรักประชาชัย
นาชาติไทย ให้สถิตสถาพร
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เดือนพฤษภำคม
อ.15 พ.ค.61
อ.15 – พฤ.31 พ.ค.61
พ.16-จ.28 พ.ค.61
พ.16 พ.ค.-ศ.1 มิ.ย.61

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “ต้อนรับเปิดเทอม”
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชนั้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3
ศ.18 พ.ค.61
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับศีลอภัยบาป
จ.21 พ.ค.61
พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเปิดปีการศึกษาสาหรับนักเรียน
และปฐมนิเทศ
-เวลา 08.00 -11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ เกรด 10-12
-เวลา 13.00 -15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และ เกรด 7-9
อ.22 พ.ค.61
พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเปิดปีการศึกษาสาหรับนักเรียน
และปฐมนิเทศ
-เวลา 08.00 -11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ เกรด 4-6
-เวลา 13.00 -15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ เกรด 1-3
จ.28 พ.ค.-ศ.1 มิ.ย.61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อ.29 พ.ค.61
ปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเลือกกิจกรรม
พฤ.31 พ.ค.-ศ.1 มิ.ย.61 การประชุมผูป้ กครองประจาปีการศึกษา 2561
พฤ.31 พ.ค.-ศ.14 ก.ย.61 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2561
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เดือนมิถุนำยน
ศ.1-ศ.29 มิ.ย.61

กิจกรรมแนะนาห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “พืชสวนครัว”
ศ.1 มิ.ย.-ศ.14 ก.ย.61 กิจกรรมแบ่งปันความรู้สลู่ ูกรักครั้งที่ 1/2561
ศ.1 มิ.ย.61-ศ.25 ม.ค.62 กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกวัน บันทึกทุกคน
จ.4-พ.20 มิ.ย.61
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
อ.5 มิ.ย.61
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
พฤ.7-ศ.8 มิ.ย.61
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ส.9 มิ.ย.61
นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และเกรด 3-4
ฟื้นฟูจิตใจ
จ.11-ศ.15 มิ.ย.61
กิจกรรม ออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกล
ยาเสพติด”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส
กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary
จ.11 มิ.ย.-จ.7 ก.ย.61 กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
พฤ.14 มิ.ย.61
กิจกรรมวันไหว้ครู
ส.16 มิ.ย.61
นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 และ
ภาคภาษาอังกฤษเกรด 9-10 ฟืน้ ฟูจิตใจ
จ.18–ศ.22 มิ.ย.61
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2561
พฤ.21 มิ.ย.61
อบรมการใช้ถังดับเพลิงและเปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกรด 1 นักเรียนเข้าใหม่
แทรกชั้น บุคลากรใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วสถาบันอุดมศึกษาสาหรับนักเรียน
ภาคภาษาอังกฤษ เกรด 12
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ศ.22-ส.23 มิ.ย.61

ส.23 มิ.ย.61

จ.25-พฤ.28 มิ.ย.61

อ.26 มิ.ย.61
พ.27 มิ.ย.61

พฤ.28 มิ.ย.61
ศ.29 มิ.ย.61
ส.30 มิ.ย.61

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 6
เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
ค่ายแกนนานักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 5-6
ฟื้นฟูจิตใจ
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
กิจกรรมแข่งขันกรีฑาระดับประถมศึกษา
กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3 สถาบัน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5–6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 11-12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3
ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จังหวัดนครปฐม
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3–12 รับศีลอภัยบาป
นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณสมโภชนักบุญ
เปโตรและเปาโล
เตรียมงานฉลอง 120 ปี ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
และ 100 ปี ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
งานฉลอง 120 ปี ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
และ 100 ปี ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
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เดือนกรกฎำคม
พ.1 ก.ค. 61จ.31 ม.ค.62
จ.2-ศ.6 ก.ค.61

กิจกรรมแนะแนวสัญจรรายสัปดาห์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมพี่พบน้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม
จ.2 ก.ค.- ศ.14 ก.ย.61 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2561
พ.4 ก.ค.61
ซ้อมหนีไฟ ภาคเรียนที่ 1/2561
พฤ.5 ก.ค.61
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ ศูนย์คามิลเลียน
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
จ.9-ศ.13 ก.ค.61
กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกระดับประถมศึกษา
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์
จ.9-ศ.20 ก.ค.61
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
จ.9-อ.31 ก.ค.61
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพ วรางกูร”
อ.10 ก.ค.61
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 5 - 6
พฤ.12 ก.ค.61
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3-12 รับศีลอภัยบาป
ศ.13 ก.ค.61
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณ
พฤ.19 ก.ค.61
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 8
ศ.20–พฤ.26 ก.ค.61 สอบกลำงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
พฤ.26 ก.ค.61
กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
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เดือนสิงหำคม
พ.1 ส.ค.61

พ.1-ศ.31 ส.ค.61

พ.1 ส.ค.–ศ.7 ก.ย.61
พฤ.2-อ.14 ส.ค.61
ศ.3 ส.ค.61
ศ.3-ส.4 ส.ค.61

ส.4 ส.ค.61
จ.6-ศ.10 ส.ค.61

ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 2
เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ค่ายบ้านสวยยอแซฟ สามพราน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน
พัฒนาการ กรุงเทพฯ
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ”/
ท่องเที่ยวไทย
กิจกรรมแข่งขันตอบคาถามจากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 7
เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ค่ายเสือป่าแค้มป์ จังหวัดสระบุรี
นักเรียนคาทอลิกชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ เกรด 7-8
ฟื้นฟูจิตใจ
กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคาราพันถึงแม่
กิจกรรมรักษ์รพี
กิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
-การคัดตัวอักษรคันจิ
-การเขียนพู่กันจีน
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จ.6 ส.ค.-จ.3 ธ.ค.61
พฤ.9 ส.ค.61
ศ.10 ส.ค.61
ส.11 ส.ค.61
จ.13-ศ.17 ส.ค.61
จ.13-ศ.24 ส.ค.61
อ.14 ส.ค.61
พ.15 ส.ค.61

พ.15–พฤ.16 ส.ค.61
พ.15–ศ.24 ส.ค.61

พ.16-ส.18 ส.ค.61

-การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมทาการ์ดวันแม่ภาษาฝรัง่ เศส
กิจกรรม “ทาความดีตามรอยพ่อ”
กิจกรรมก้าวย่างทางวิถี พ่อหลวงชี้ให้พอเพียง
กิจกรรม “บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย” ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันราลึกพระคุณมารดา
นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ เกรด 1
ฟื้นฟูจิตใจ
Art Contest
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
นักเรียนคาทอลิกชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
เกรด 3-12 รับศีลอภัยบาป
- วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย
และวิญญาณ (แห่แม่พระ)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ
ประกำศผลสอบกลำงภำคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมรักษ์โลกรักษ์พลังงาน
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle
ระดับประถมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เกรด 9 เข้าร่วมกิจกรรม
“เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคณ
ุ ธรรม พัฒนาผู้เรียน”
ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชน กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร
จังหวัดราชบุรี
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ส.18 ส.ค.61

กิจกรรมปลูกป่า
นักเรียนคาทอลิก ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 12
ฟื้นฟูจิตใจ
จ.20–ศ.24 ส.ค.61
Music Contest
พ.22 ส.ค.61
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 9
ศ.24 ส.ค.61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 4
เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล
กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที 4–6 และ เกรด 10-12
ส.25 ส.ค.61
นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 11
ฟื้นฟูจิตใจ
จ.27 ส.ค.-พ.12 ก.ย. 61 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
ศ.31 ส.ค.61
กิจกรรมวันดอกรักบาน
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เดือนกันยำยน
จ.3 ก.ย.61
จ.3–ศ.7 ก.ย.61
จ.3–ศ.14 ก.ย.61
อ.4 ก.ย.61

พฤ.6 ก.ย.61
ศ.7 ก.ย.61
ศ.7-ส.8 ก.ย.61

จ.10–ศ.14 ก.ย.61
จ.17-ศ.28 ก.ย.61

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 6
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “เกร็ดความรู้ทั่วไป”
PBL Presentation
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1
เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และ เกรด 3-12 รับศีลอภัยบาป
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณ
ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ เกรด 5 เข้าร่วม
กิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล
วันแสดงผลงานกิจกรรมชมรม
วันแสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
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เดือนตุลำคม
จ.2-อ.31 ต.ค.61
พฤ.4-ศ.5 ต.ค.61

กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ (ม.4-6)
งานวันวิชาการ SPC ACADEMIC BAZAAR : ติดปีกปัญญ...
พาสู่โลกอนาคต
จ.8-อ.9 ต.ค.61
ลงทะเบียนซ่อมและสอบแก้ตัว
จ.8-ศ.12 ต.ค.61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านและรับใบคาร้องขอสอบ
แก้ตัว
พ.24 ต.ค.61
เปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
จ.22 ต.ค.–ศ.2 พ.ย.61 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “ต้อนรับเปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 2”
ศ.26 ต.ค.61
ประกำศผลสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2561
พ.31 ต.ค.61
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และเกรด 3 - เกรด 12 รับศีลอภัยบาป
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เดือนพฤศจิกำยน
พฤ.1 พ.ย.61

นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณ
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
พฤ.1 พ.ย.61-ศ.1 ก.พ.62 กิจกรรมแบ่งปันความรู้สลู่ ูกรักครั้งที่ 2/2561
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2561
จ.5–ศ.30 พ.ย.61
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันลอยกระทง”
ศ.9 พ.ย.61
กีฬาสี ดอกลิสเกมส์ ครั้งที่ 17
จ.12-ศ.16 พ.ย.61
กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ต่อต้าน
ยาเสพติด” (D3)
จ.12-ศ.23 พ.ย.61
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ
พฤ.15 พ.ย.61
กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2
ศ.16 – ส.17 พ.ย.61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 เข้าร่วมกิจกรรม
“เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคณ
ุ ธรรม พัฒนาผู้เรียน”
ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 1) จังหวัดสระบุรี
พ.21 พ.ย.61
ซ้อมหนีไฟ ภาคเรียนที่ 2/2561
พฤ.22 พ.ย.61
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์กระทงลอย
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3 ณ สถานเด็กกาพร้า โดยความ
ดูแลของพระมหาไถ่ ชัน้ ประถมศึกษาปีท-ี่ 4 และเกรด 4
สถานเด็กกาพร้าโดยความดูแลของคุณพ่อวีระ
จังหวัดชลบุรี
ศ.23 พ.ย.61
วันมหาธีรราชเจ้า
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จ.26–ศ.30 พ.ย.61

กิจกรรมวันเอดส์โลก
กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จ.26 พ.ย.-ศ.21 ธ.ค.61 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ” ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “ผลไม้ไทย”
อ.27 พ.ย.61
กิจกรรม Science Show
กิจกรรมศิลปะมาโชว์
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขัน Sudoku / เกม 24
กิจกรรมโลกสวยด้วยสันติภาพและยุติธรรม
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน “ทาอย่างไรให้
พอเพียง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 (D1)
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย
กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมแสดงผลงานทักษะด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
กิจกรรมสแต็ค
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เดือนธันวำคม
จ.3-ศ.7 ธ.ค.61
อ.4 ธ.ค.61
อ.11-อ.18 ธ.ค.61
ส.15 ธ.ค.61

จ.17 ธ.ค.61

จ.17-ศ.28 ธ.ค.61
อ.18 ธ.ค.61

พ.19 ธ.ค.61

พฤ.20 ธ.ค.61
ศ.21 ธ.ค.61
จ.24 ธ.ค.61

กิจกรรมราลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันราลึกพระคุณบิดา
สอบกลำงภำคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 ณ บ้านเทวา ปากเกร็ด
นนทบุรี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เซนต์หลุยส์ อาเภอลาไทร จังหวัดปทุมธานี
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และ เกรด 3 - เกรด 12 รับศีลอภัยบาป
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันคริสต์มาส”
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ ศูนย์ปฐมวัยมูลนิธิเมอร์ซี่
คลองเตย และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
วจนพิธีกรรมแห่พระกุมารหน้าหอประชุม และอวยพรตาม
ห้องเรียน
นักเรียนคานับผู้ใหญ่
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวัน
สมโภช พระคริสตสมภพ
วันครอบครัวเซนต์โยฯ
นักเรียนคาทอลิก ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 และ เกรด 2
ฟื้นฟูจิตใจ
นักเรียนคาทอลิก ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 รับศีลอภัยบาปและ
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักเรียน[22] ปีกำรศึกษำ 2561

เดือนมกรำคม 2019
อ.1 – ศ.25 ม.ค.62
พ.2-พฤ.31 ม.ค.62
พฤ.3-อ.15 ม.ค.62
จ.7-ศ.11 ม.ค.62
จ.7-ศ.18 ม.ค.62
จ.7-ศ.25 ม.ค.62
อ.8-ศ.25 ม.ค.62
พ.9 ม.ค.62
พ.9–พฤ.10 ม.ค.62
ศ.11 ม.ค.62
จ.14 ม.ค.62

จ.14–ศ.18 ม.ค.62

อ.15 ม.ค.62
พฤ.17 ม.ค.62

ส.19 ม.ค.62

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันเด็ก/วันครู”
กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง
กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สัปดาห์วนั พระคัมภีร์ และกระแสเรียก
กิจกรรม Singing Contest
กิจกรรมสนุกขาๆ กับปริศนาคาทาย
กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
เกรด 12 เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกำศผลสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 /2561
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3 ณ ศูนย์ปฐมวัยมูลนิธิเมอร์ซี่
คลองเตย กรุงเทพฯ
กิจกรรม การแข่งขันระบายสี ”ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โยฯ”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
กิจกรรมประกวดแผ่นพับ “นักบุญโยเซฟ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมวันราลึกพระคุณครู
กิจกรรมกตัญญุตาคุณาจารย์ ครั้งที่ 17
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 เยี่ยมทหารและตารวจที่
บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
นักเรียนคาทอลิกชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เกรด 9 เตรียม
รื้อฟื้นคาสัญญาแห่งศีลล้างบาป

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักเรียน[23] ปีกำรศึกษำ 2561

อา.20 ม.ค.62
จ.21-ศ.25 ม.ค.62
พ.23 –ศ.25 ม.ค.62
พฤ.24 ม.ค.62
ศ.25 ม.ค.62
พ.30 ม.ค.-

นักเรียนคาทอลิกชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เกรด 9
รื้อฟื้นคาสัญญาแห่งศีลล้างบาป
วันแสดงผลงานกิจกรรมชมรม
วันแสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมก้าวต่อไป (ม.3)
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเกรด 2-12 รับศีลอภัยบาป
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณ
ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
กิจกรรมปัจฉิม (ม.6)
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เดือนกุมภำพันธ์ 2019
ศ.1–พ.22 ก.พ.62
พ.13 ก.พ.62

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันวาเลนไทน์”
นักเรียนคาทอลิกชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 2-12 รับศีลอภัยบาป
พฤ.14 ก.พ.62
วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
(แห่นักบุญโยเซฟ)
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญโยเซฟและปิดปีการศึกษา
2561
จ.18 ก.พ.-ศ.1 มี.ค.62 สอบปลำยภำคเรียนที่ 2 /2561

เดือนมีนำคม – เดือนเมษำยน 2019
อ.5 มี.ค.62
พ.6–พฤ.7 มี.ค.62
อ.12 มี.ค.62
พฤ.14 มี.ค.62
ส.30 มี.ค.62

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านและรับใบคาร้องขอสอบ
แก้ตัว
ลงทะเบียนซ่อมและสอบแก้ตัว
ประกำศผลสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2561
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
กิจกรรมคิมหันต์สังสรรค์เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 20

