เดือนพฤษภาคม
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พ.15 พ.ค.62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
พ.15 – ศ.31 พ.ค.62 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “ต้อนรับเปิดเทอม”
อ.21-ศ.31 พ.ค.62 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พฤ.23 พ.ค.62
*พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเปิดปีการศึกษาสาหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ
-เวลา 08.00 -11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ เกรด 10-12
-เวลา 13.00 -15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ เกรด 7-9
ปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 1-12 เลือกกิจกรรม
ศ.24 พ.ค.62
*พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเปิดปีการศึกษาสาหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ
-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.27-ศ.31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เดือนมิถุนายน
ส.1 มิ.ย.62
จ.3-อ.4 มิ.ย.62

นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และเกรด 3-4 ฟื้นฟูจิตใจ
การประชุมผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2562
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2562
จ.3-ศ.7 มิ.ย.62
กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ
จ.3-พ.21 มิ.ย.62
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
จ.3-ศ.28 มิ.ย.62
กิจกรรมแนะนาห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “หนังสือหนังหาน่าอ่าน”
จ.3 มิ.ย.62-ศ.24 ม.ค.63 กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกวัน บันทึกทุกคน
พ.5 มิ.ย.62
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ส.8 มิ.ย.62
กิจกรรมค่าย Headway#7
นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 5-6 ฟื้นฟูจิตใจ
จ.10-ศ.14 มิ.ย.62 กิจกรรม ออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด”
กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary
จ.10–ศ.21 มิ.ย.62 กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2562
จ.10 มิ.ย.-ศ.30 ส.ค.62 กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
จ.10 มิ.ย.-ศ.13 ก.ย.62 กิจกรรมแบ่งปันความรูส้ ู่ลูกรักครั้งที่ 1/2562
อ.11 มิ.ย.62
ส่งบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนของปีการศึกษา 2561
พฤ.13 มิ.ย.62
กิจกรรมวันไหว้ครู
ส.15 มิ.ย.62
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ ศูนย์มาร์ติน (เด็ก
กาพร้า)
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
จ.17-ศ.21 มิ.ย.62 กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส
จ.17-ศ.28 มิ.ย.62 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรูต้ อนเปิดบ้านของเรา
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พ.19 มิ.ย.62

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิด
ชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
พฤ.20 มิ.ย.62
กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วสถาบันอุดมศึกษา
ส.22 มิ.ย.62
ค่ายแกนนานักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1ฟื้นฟูจิตใจ
จ.24-พฤ.27 มิ.ย.62 กิจกรรมแข่งขันกรีฑา
จ.24-ศ.28 มิ.ย.62 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3 สถาบัน
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พ.25 มิ.ย.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1–12 ซ้อมเพลง
พ.26 มิ.ย.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3–12 รับศีล
อภัยบาป
พฤ.27 มิ.ย.62
อบรมการใช้ถังดับเพลิงและเปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม ให้กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 เกรด 1 นักเรียน
เข้าใหม่แทรกชั้น บุคลากรใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
ศ.28 มิ.ย.62
นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
ศ.28-ส.29 มิ.ย.62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 6 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิด
ชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
ศ.28 มิ.ย.62- ศ.31 ม.ค.63 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
กิจกรรมพี่พบน้อง

เดือนกรกฎาคม
จ.1-ศ.19 ก.ค.62
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันสาคัญทางพุทธศาสนา”
จ.1 ก.ค.- ศ.13 ก.ย.62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2562
พ.3 ก.ค.62
ซ้อมหนีไฟ ภาคเรียนที่ 1/2562
พฤ.4 ก.ค.62
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และเกรด 9 ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศ.5 ก.ค.62
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ส.6 ก.ค.62
นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 12 ฟื้นฟูจิตใจ
จ.8-ศ.12 ก.ค.62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
พ.10 ก.ค.62
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3 ณ ศูนย์ปฐมวัยมูลนิธิ
เมอร์ซี่ คลองเตย กรุงเทพฯ
พฤ.11 ก.ค.62
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ
จ.15 ก.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1-12 ซ้อม
เพลง
อ.16 ก.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3-12 รับศีล
อภัยบาป
พ.17 ก.ค.62
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
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พฤ.18–พ.24 ก.ค.62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จ.22 ก.ค.-ศ.2 ส.ค.62 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร”
ศ.26 ก.ค.62
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน

เดือนสิงหาคม
ศ.2-ส.3 ส.ค.62

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 7 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชู
คุณธรรมพัฒนาผูเ้ รียน” ณ ค่ายเสือป่าแค้มป์ จังหวัดสระบุรี
จ.5-ศ.9 ส.ค.62
กิจกรรมรักษ์รพี
กิจกรรมประกวดคัดลายมือและเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
กิจกรรม Design Contest
กิจกรรม Creator Contest
กิจกรรมทาการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส
จ.5-ศ.16 ส.ค.62 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันแม่แห่งชาติ”
จ.5 –ศ.30 ส.ค.62 กิจกรรมแข่งขันตอบคาถามจากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
จ.5 ส.ค.-จ.2 ธ.ค.62 กิจกรรม “ทาความดีตามรอยพ่อ”
กิจกรรมก้าวย่างทางวิถี พ่อหลวงชี้ให้พอเพียง
พ.7 ส.ค.62
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 2 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิด
ชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ ค่ายบ้านสวยยอแซฟ สามพราน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน
พฤ.8 -อ.27 ส.ค.62 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
ศ.9 ส.ค.62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันราลึกพระคุณมารดา
ส.10 ส.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และ เกรด 10-11 ฟื้นฟูจิตใจ
พ.14–พฤ.15 ส.ค.62 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ศ.16 ส.ค.62
ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1
ศ.16-ส.17 ส.ค.62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เกรด 9 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคณ
ุ ธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชน กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
อ.13 ส.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 1-12 ซ้อมเพลง
อ.13-ศ.16 ส.ค.62 Art Contest
พ.14 ส.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 3-12 รับศีลอภัยบาป
พฤ.15 ส.ค.62
- วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (แห่แม่พระ)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
ส.17 ส.ค.62
กิจกรรมปลูกป่า
จ.19–ศ.23 ส.ค.62 กิจกรรมรักษ์โลกรักษ์พลังงาน
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
จ.19–ศ.23 ส.ค.62 Music Contest
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จ.19–ศ.30 ส.ค.62
อ.20 ส.ค.62
พ.21 ส.ค.62
ศ.23 ส.ค.62
อ.27 ส.ค.62
ศ.30 ส.ค.62

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “มาแกะสลักผักผลไม้กันเถอะ”
กิจกรรม “บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย” ครั้งที่ 1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ บ้านพักผูส้ ูงอายุ คามิ
ลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพฯ
กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 4 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิด
ชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล
กิจกรรมวันดอกรักบาน

เดือนกันยายน
จ.2-ศ.6 ก.ย.62
จ.2-ศ.13 ก.ย.62
จ.2–ศ.30 ก.ย.62
อ.3 ก.ย.62
พ.4 ก.ย.62

พฤ.5 ก.ย.62
ศ.6-ส.7 ก.ย.62
จ.9–ศ.13 ก.ย.62
ศ.13 ก.ย.62
ศ.20-ศ.27 ก.ย.62

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
PBL Presentation
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “อาหารภาคอีสานกินได้อร่อยดี”
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-12 ซ้อมเพลง
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษเกรด 3-12 รับศีลอภัย
บาป
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม
เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม
ฉลองศาสนนาม ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ และท่านอธิการิณเี ซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดภาคเรียนที่ 1/2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ เกรด 5 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม
พัฒนาผู้เรียน” ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล
วันแสดงผลงานกิจกรรมชมรม
วันแสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เดือนตุลาคม

อ.1-ศ.11 ต.ค.62
-กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.8 ต.ค.62
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีส่ อบไม่ผา่ นและรับใบคาร้องขอสอบแก้ตัว
พ.9-พฤ.10 ต.ค.62 ลงทะเบียนซ่อมและสอบแก้ตัว
พฤ.24 ต.ค.62
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
พฤ.24 ต.ค.–ศ.1 พ.ย.62 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “Back To School”
ศ.25 ต.ค.62
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
อ.29 ต.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 1-12 ซ้อมเพลง
พ.30 ต.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 3 - เกรด 12 รับศีลอภัยบาป

เดือนพฤศจิกายน
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ศ.1 พ.ย.62
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย
ศ.1-ศ.29 พ.ย.62
กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง
ศ.1 พ.ย.62-จ.3 ก.พ.63 กิจกรรมแบ่งปันความรูส้ ู่ลูกรักครั้งที่ 2/2562
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2562
จ.4–ศ.15 พ.ย.62 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “ประเพณีลอยกระทง”
กิจกรรมคณิตศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
ศ.8 พ.ย.62
กีฬาสี ดอกลิสเกม ครั้งที่ 18
จ.11 พ.ย.62
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์กระทงลอย
จ.11-ศ.15 พ.ย.62 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ต่อต้านยาเสพติด”
จ.11-ศ.22 พ.ย.62 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
ศ.15 – ส.16 พ.ย.62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคณ
ุ ธรรม พัฒนา
ผู้เรียน” ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 1) จังหวัดสระบุรี
จ.18-ศ.22 พ.ย.62 กิจกรรมสแต็ค
English Contest G.7-11
จ.18-ศ.29 พ.ย.62 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ
กิจกรรม Word Search
อ.19 พ.ย.62
กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2
พ.20 พ.ย.62
ซ้อมหนีไฟ ภาคเรียนที่ 2/2562
จ.25 พ.ย.62
วันมหาธีรราชเจ้า
จ.25 พ.ย.-อ.24 ธ.ค.62
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ”
จ.25–พฤ.28 พ.ย.62 กิจกรรมวันเอดส์โลก
กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
พฤ.28 พ.ย.62
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
พ.27 พ.ย.62
กิจกรรม Science Show
กิจกรรมศิลปะมาโชว์
กิจกรรมโลกสวยด้วยสันติภาพและยุติธรรม
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน “ทาอย่างไรให้พอเพียง”
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”
กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
พฤ.28 พ.ย.62
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ บ้านเทวา (เด็กพิการ
ซ้าซ้อน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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เดือนธันวาคม

จ.2-ศ.13 ธ.ค.62
พ.4 ธ.ค.62

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “พืชผักสวนครัวปลูกกินได้”
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันราลึกพระคุณบิดา
จ.9-พ.18 ธ.ค.62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ศ.13 ธ.ค.62
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 ณ สถานเด็กกาพร้า
โดยความดูแลของพระมหาไถ่และสถานเด็กกาพร้าโดยความดูแลของคุณพ่อวีระ จ.ชลบุรี
จ.16-ศ.27 ธ.ค.62 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันพระคริสตสมภพ”
พฤ.19 ธ.ค.62
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 1-12 ซ้อมเพลง
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 3 - เกรด 12 รับศีลอภัยบาป
ศ.20 ธ.ค.62
- วจนพิธีกรรมแห่พระกุมารหน้าหอประชุม และอวยพรตามห้องเรียน
- นักเรียนคานับผู้ใหญ่
จ.23 ธ.ค.62
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภช พระคริสตสมภพ
อ.24 ธ.ค.62
วันครอบครัวเซนต์โยฯ
นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ เกรด 2 ฟื้นฟูจิตใจ
-นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รับศีลอภัยบาปและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

เดือนมกราคม
จ.6-ศ.10 ม.ค.63

กิจกรรม Singing Contest
กิจกรรมประกวดแผ่นพับ “นักบุญโยเซฟ”
จ.6 – ศ.17 ม.ค.63 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “เด็กดีเพราะมีครู”
กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
จ.6-ศ.10 ม.ค.63
สัปดาห์วันพระคัมภีร์ และกระแสเรียก
พ.8-จ.27 ม.ค.63 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
พฤ.9 ม.ค.63
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ สถานสงเคราะห์
ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ อาเภอลาไทร จังหวัดปทุมธานี
พฤ.9–ศ.10 ม.ค.63 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2562
ศ.10 ม.ค.63
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 12 เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมวันเด็ก
จ.13–ศ.17 ม.ค.63 กิจกรรม การแข่งขันระบายสี ”ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โยฯ”
จ.13-ศ.24 ม.ค.63 กิจกรรม “สนุกขาๆ กับปริศนาคาทาย”
พ.15 ม.ค.63
กิจกรรมวันราลึกพระคุณครู
กิจกรรมกตัญญุตาคุณาจารย์ ครั้งที่ 17
ส.18 ม.ค.63
นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เกรด 9 เตรียมรื้อฟื้นคาสัญญาแห่งศีลล้างบาป
อา.19 ม.ค.63
นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เกรด 9 รื้อฟื้นคาสัญญาแห่งศีลล้างบาป
จ.20-ศ.31 ม.ค.63 English Contest G.1-6
อ.21 ม.ค.63
ฉลองศาสนนาม มาแมร์บญ
ุ รักษา ศรีตระกูล
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 1- 12 ซ้อมเพลง
พ.22 ม.ค.63
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และเกรด 2 - เกรด 12 รับศีลอภัยบาป
พ.22 –ศ.24 ม.ค.63 กิจกรรมก้าวต่อไป (ม.3)
พฤ.23 ม.ค.63
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 เยี่ยมทหารและตารวจ
ที่บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
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ศ.24 ม.ค.63
จ.27-ศ.31 ม.ค.63
พ.29-ศ.31 ม.ค.63

นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
วันแสดงผลงานกิจกรรมชมรม
วันแสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมปัจฉิม (ม.6)

เดือนกุมภาพันธ์
จ.3–ศ.28 ก.พ.63
อ.11 ก.พ.63
พ.12 ก.พ.63
ศ.14 ก.พ.63
จ.17-ศ.28 ก.พ.63

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้จากป้ายนิเทศ “วันมาฆบูชา-วันวาเลนไทน์”
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1-12 ซ้อม
เพลง
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 2-12 รับศีล
อภัยบาป
วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน (แห่นักบุญโยเซฟ)
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญโยเซฟและปิดปีการศึกษา 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2562

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
จ.9 มี.ค.63
อ.10–พ.11 มี.ค.63
ศ.13 มี.ค.63
จ.16 มี.ค.63
ส.4 เม.ย.63

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีส่ อบไม่ผา่ นและรับใบคาร้องขอสอบแก้ตัว
ลงทะเบียนซ่อมและสอบแก้ตัว
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
กิจกรรมคิมหันต์สังสรรค์เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 21

