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ส "Learn from the mistakes of others.
7
You can't live long enough to make them all yourself."
14
21
28
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อนื่ เพราะเราไม่สามารถเรียนรู้
ความผิดพลาดนั้นได้ ท้งั หมดในช่ วงชีวิตของเราเอง

5 วันฉัตรมงคล, 6 วันหยุดเพิ่มกรณี พิเศษ 9 วันพืชมงคล ,20 วันวิสาขบูชา
วันที่
กิจกรรม
9 - 11 พ.ค. 59 ค่ายเนตรนารี จราจร
เปิ ดเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรี ยนทุกระดับ
16 พ.ค. 59
เริ่ มโครงการโภชนาการนักเรี ยน
เริ่ มโครงการสวัสดิการนักเรี ยน
แจก outline ทุกระดับชั้น
16-31 พ.ค. 59 เตรี ยมความพร้อมรับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
สอบ Pre Test ทุกระดับชั้น
19 พ.ค. 59
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิ ดปี การศึกษา 2559 ฉลองศาสนนามพระสังฆราชซิ ลวีโอ
สิ ริพงษ์ จรัสศรี น้อมคารวะ คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์ ผรู ้ ่ วมบริ หาร

20 พ.ค. 59

23 พ.ค. 59

24 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59

หยุดเรี ยนวันวิสาขบูชา
เริ่ มโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เริ่ มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เริ่ มกิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ
เริ่ มโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
Ÿเริ่ มกิจกรรมเศษสตางค์เพื่อชีวิต
Ÿเริ่ มกิจกรรมของหายได้คืน
Ÿเริ่ มกิจกรรมพระวาจาในยามเช้า
เริ่ มโครงการวินยั ดีศรี เซนต์ปอลฯ (งานส่งเสริ มและรักษาระเบียบวินยั )
เริ่ มโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE
เริ่ มกิจกรรม TO BE The Artist
เริ่ มโครงการรักการออม
เริ่ มกิจกรรมหนูนอ้ ยสุขภาพดี
กิจกรรมหน้าเสาธง ปฐมวัย (EIS / KIDS CHINESE Speech )
เริ่ มกิจกรรมชมรม
เริ่ มกิจกรรมจิตอาสา
เริ่ มโครงการ"เรารักษ์หอ้ งเรี ยน"

ผู้รับผิดชอบ
ม.ภักดี แสนทวีสุข
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ,ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
นางจันทนา ,นางมาลัย
นางสุชีลา,นางปาริ ฉตั ร
ฝ่ ายวิชาการ
นางฤทัยและคณะกรรมการทูบี
นางสาวสืบสุข นิลสี อ่อน
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายบริ หารจัดการ
นางสาวทิพวรรณ อุรา
ม.ภูมิพิทกั ษ์ หงส์พนั ธุ์
ม.สุริยนั กะรัตน์
นางวราภรณ์ ชื่นชอบ
นางสาวสิริกรานต์ ค้าแหวน,นางสาวพัชริ นทร์ โสภานิ ช

นางสาวนภาลัย จันเป็ ง
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
นางสาวอรษา พรมนิมิตร
นางสาวสุชาดา ภักดี
นางสาวทาริ กา ทองบ่อ
นางสุณิสา แซ่จึง
นางสาววิภาวดี สังฆพรม
นางพัตรพิมล ชุ่มศรี,นางสาวธิ ดา ฉายวิมล

นางพรรณผกา ใจแก้ว
นางสาวพราวทัศน์ ปุณณวานิชศิริ
นางปราณี จันตา

อบรมเรื่ อง เรี ยบง่าย การงาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1
อบรมเรื่ อง เรี ยบง่าย การงาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.4

นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์

เริ่ มกิจกรรม Aerobic For Fun

นางสาวสุชาดา ภักดี

อบรมเรื่ อง เรี ยบง่าย การงาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.6

นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์

ประชุมครู ประจําเดือน (ครั้งที่2/2559)

ฝ่ ายบุคลากร

นักเรี ยนคาทอลิกเริ่ มเรี ยนคําสอน
เริ่ มโครงการพัฒนาศักยภาพคีตศิลป์
30 พ.ค. 59
เริ่ มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงดนตรี ไทย
เริ่ มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตและวงเครื่ องสายตะวันตก
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันรักษ์ทางสิ่ งแวดล้อม
31 พ.ค. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
นางสาวปริ ชญา อิสระโยธิ น
นางสายชล ประเสริ ฐ
ม.วินิจ ,นางสาวปริ ชญา
นางสาวอรษา พรมนิมิตร
ม.อรรถพล ทาโทน
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ส บุคคลที่มชี ีวิตอยู่อย่ างถูกต้ องและเหมาะสม
3
4
แม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอานาจกว่ าผู้อนื่
10 11 "A person who lives right,
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วันที่
1 มิ.ย. 59
2 มิ.ย. 59
3 มิ.ย. 59

14
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25

and is right, has more power in their silence
than another has by words."

กิจกรรม

เริ่ มกิจกรรมนาฏสัมพันธ์
นักเรี ยนคาทอลิกเริ่ มรับศีลอภัยบาป
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
พิธีมอบรางวัลนักเรี ยนที่มีน้ าํ ใจดี ประพฤติดีและเรี ยนดี ปี การศึกษา 2558
4 มิ.ย. 59
Ÿเริ่ มโครงการ SPC สัมพันธ์ชุมชน/ประชุมผูป้ กครองและเครื อข่าย
Ÿเริ่ มโครงการส่งเสริ มความรู้ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
เริ่ มกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
เริ่ มโครงการส่งเสริ มการแข่งขันทางวิชาการ
เริ่ มโครงการ SPC รู้เท่าทันภัย IT
6 มิ.ย. 59
เริ่ มกิจกรรมหมอภาษา
เริ่ มกิจกรรมภาษาไทยวันละคํา
เริ่ มงานนิเทศการสอน
เริ่ มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สู่ ชุมชน
7 มิ.ย. 59
งานขยายเครื อข่าย TO BE NUMBER ONE
นักเรี ยนคาทอลิกเริ่ มกิจกรรมองค์กรคาทอลิก
กิจกรรมไหว้ครู
9 มิ.ย. 59
เริ่ มกิจกรรม SPC เกม (แต่งตั้งแม่สีและมอบธงสี )
กิจกรรมรับน้อง
เริ่ มกิจกรรมเซนต์ปอลฯไร้พงุ
13 มิ.ย. 59
เริ่ มกิจกรรมเซนต์ปอลรักการอ่าน
14 มิ.ย. 59
เริ่ มกิจกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและติดตามผล
15 มิ.ย. 59
พิธีเปิ ดกองเนตรนารี
16 มิ.ย. 59
20-24 มิ.ย. 59 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมรําลึกครู กลอนสุนทรภู่
27-30 มิ.ย. 59
ตรวจห้องเรี ยนน่าอยู่ ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
27 มิ.ย. 59
กิจกรรมยิม้ ง่าย ไหว้สวย
29 มิ.ย. 59
อบรมแกนนําศูนย์ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1
30 มิ.ย. 59
นักเรี ยนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนัญรัตน์ ฦาไชย
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายวิชาการ
นางสาววนิดา มังคละ
นางสาวนงลักษณ์ ปันคํา,นางนงรัตน์ โชติจาํ รัส

นางสาวทราภรณ์ สุนทรกะลัมพ์
นางสาวรัตนาพร ขุนทอง
นางนงรัตน์ โชติจาํ รัส
นางจันทนา ภูพานทอง
นางสุณิสา แซ่จึง
นางปุณิกา จันทร์ สม
นายปิ ยะวัฒน์ พรมลี
นางสาวสุชาดา ภักดี
นางสาวอังคณา สามสี
นางอรวรรณ ฦาไชย,นางชารี นีย ์ สว่างไพร

นางสาวเพ็ญพร พูลสมบัติ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5,ม.6
ม.พรพิรุณ หอมหวล
นางสุภาภรณ์ คงณรงค์
นางกรรณาภรณ์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
ม.ภักดี แสนทวีสุข
ทุกฝ่ าย
ม.สมบูรณ์ ทองสําอางค์
นางปราณี จันตา
นางสุชีลา ชลาศัย
นางสาวพรสุดา แก้วคํา
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ อาํ นวย
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
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ส ความลับของความสาเร็จคือเตรียมตัวให้พร้ อมอยู่เสมอสาหรับโอกาสที่มาถึง
2
9
"The secret of success in life is to be ready
16
for your opportunity when it comes."
23
30

31
18 วันหยุดเพิ่มกรณี พิเศษ,19 วันอาสาฬหบูชา, 20 วันเข้าพรรษา

วันที่

กิจกรรม
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
1 ก.ค. 59
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์
4-8 ก.ค. 59
11 -15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันรพี (แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยน)
14 -15 ก.ค. 59 การแข่งขัน Spelling Bee
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
15 ก.ค. 59
เริ่ มกิจกรรม Big Cleaning Day
11 - 22 ก.ค. 59 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ฟื้ นฟูจิตใจครู คาทอลิก
18 ก.ค. 59
18 -19 - 20 ก.ค. 59 หยุดเรี ยนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก
22 ก.ค. 59
ค่ายเนตรนารี ปฐมวัย(อนุบาล 1-3)
25 -29 ก.ค. 59 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
กิจกรรม KIDS ART
27 ก.ค. 59
บันทึก

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ม.ภักดี แสนทวีสุข
นางอนงค์ ตักโพธิ์
นางสาววรรณา เสนียว์ งค์
นางชาริ นีย ์ สว่างไพร/ นางชูศรี สกาวจิต
ม.ชูชาติ คงสี ดา ,นางสาวชมพูนุช ทองแก้ว

นางสาวปาริ ชาต วรรณวัฒน์
นางสาวสุชาดา ภักดี
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารจัดการ
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
นางสาวอรทัย วงค์พงษ์คาํ
ม.เอกรัตน์ โพธิ์ทอง
นางสาวธนิธิญา ไตรรักษ์
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12 วันแม่แห่งชาติ
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ส The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
6
They must be felt with the heart.
13
20
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้ องไม่ได้
27
แต่ จะรู้สึกได้ จากหัวใจ

กิจกรรม

สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2559
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
ตรวจห้องเรี ยนน่าอยูค่ รั้งที่ 2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หยุดเรี ยนวันแม่แห่งชาติ
โครงการตลาดนัดวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์
15 -19 ส.ค. 59
โครงการส่งเสริ มกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รวมพลคน SPC TO BE NUMBER ONE
โครงการส่งเสริ มทักษะด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมทักษะการงานอาชีพ
15 ส.ค.- 2 ก.ย. 59
กิจกรรมทักษะด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมสร้างสรรค์เศษวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
16 ส.ค. 59
15 - 19 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด
อบรมเรื่ อง เรี ยบง่าย การงาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.2
22 ส.ค. 59
อบรมเรื่ อง เรี ยบง่าย การงาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.3
23 ส.ค. 59
อบรมเรื่ อง เรี ยบง่าย การงาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.5
24 ส.ค. 59
แจกผลการเรี ยนกลางภาคเรี ยนที่ 1/2559
กิจกรรมสานสัมพันธ์บา้ นและโรงเรี ยน (ป.1-ม.6)
27 ส.ค. 59
กิจกรรมสานสัมพันธ์บา้ นและโรงเรี ยน(ปฐมวัย)
กิจกรรมหนึ่งฝี มือ หนึ่งห้องเรี ยน
29 ส.ค.-20 ก.ย. 59 ตรวจประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1
กิจกรรมนิทานพาเพลิน
31 ส.ค. 59
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
นางปราณี จันตา
นางชนัดดา โพธิ์แสง,นางสุ กญั ญา เรื องสม

ฝ่ ายบริ หารจัดการ
นางปุณิกา จันทร์ สม
ม.ศักดิ์สิทธิ์ สุปัน
นางวนิดา จํานงค์ผล
นางสาวสุ ชาดา ภักดี,นางฤทัย นิ ยมวงค์

นางเบญจมาศ เสคะสูตร
นางสาวกาญจน์มณี ธรรมารักษ์
นางสาวชนม์นิภา ผาแก้ว
นางนันทนาพร เทศกรณ์
นางสาวอมรรัตน์ วังสาร
นางสุภาภรณ์ คงณรงค์
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
ฝ่ ายวิชาการ
นางสาวโสภัคค์ เตี่ยไพบูลย์
นางสาวสุ ภาวดี วัฒนศิริ/นางสาวกรรณิ การ์ เวนวล

นางสาวกาญจน์มณี ธรรมารักษ์
ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
นางสาวอริ ศรา ชูช่วย

กันยายน 2559/2016
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วันที่
1 ก.ย. 59
2 ก.ย. 59
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7
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2
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16
23
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คุณค่ า ของชีวิตคนไม่ใช่ อยู่ที่อายุส้ันหรืออายุยืน
แต่ อยู่ที่การอุทศิ ตนมากหรือน้อย
ส
3
10 Our value depends not on how long we live,
17
but on how much we contribute.
24

กิจกรรม

นักเรี ยนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
โครงการประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
5-9 ก.ย. 59
 ตรวจ School Dairy ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ครั้งที่ 1
 ค่ายเนตรนารี สาํ รอง (ป.1-ป.3)
6 ก.ย. 59
พิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
8 ก.ย. 59
เลือกตั้งสภานักเรี ยน
9 ก.ย. 59
12-16 ก.ย. 59  ตรวจ School Dairy ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ครั้งที่ 1
ทดสอบความพร้อมระดับปฐมวัยปี ที่ 1-3
26-30 ก.ย.59
นักเรี ยนหลักสูตร EIS ทุกระดับชั้น สอบปลายภาคภาคเรี ยนที่ 1/2559
28 ก.ย.59
นักเรี ยนชั้น ม.1- ม.6 หยุดเตรี ยมสอบ
29 ก.ย.59
ส่งคืนงานวิจยั
30 ก.ย.59
นักเรี ยนชั้น ม.1-ม.6 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2559
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
นางสาวภรณ์พิมอร สุขปลื้ม
นางสกุล เอกพจน์
ม.ภักดี แสนทวีสุข
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
นางสาวภรณ์พิมอร สุขปลื้ม
นางสกุล เอกพจน์
นางพัตรพิมล ชุ่มศรี
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋ว
ฝ่ ายวิชาการ

ตุลาคม 2559/2016
อา
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อ

พ

พฤ

ศ

ส Wise men learn form others’ mistake
1
Fools by their own.
8
คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อนื่
15
คนโง่ เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง
22
29

2
3
4
5
6
7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31
13 เทศกาลกินเจ, 23 วันปิ ยมหาราช, 24 ชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
3,5,7 ต.ค. 59 นักเรี ยนชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2559
นักเรี ยนชั้น ม.1-ม.6 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2559
ฝ่ ายวิชาการ
4,6 ต.ค. 59
ม.ประลองพล กิตติถนอม
7,8,10 ต.ค. 59 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 -ม.5
นางชาริ นีย ์ สว่างไพร
17-19 ต.ค. 59 กิจกรรม STEAM CAMP
ฝ่ ายวิชาการ
10-21 ต.ค. 59 ปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2559
เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 /2559
ฝ่ ายวิชาการ
25 ต.ค. 59
แจก Out Line ทุกระดับชั้น
ฝ่ ายวิชาการ
25-28 ต.ค. 59
สอบ Pre - test
ฝ่ ายวิชาการ
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก
1 การลงเวลาเรี ยนภาคเรี ยน 1 เดือนตุลาคม นับวันเสาร์ ที่ 1 และวันที่ 3-7 ตุลาคม รวม 6 วัน 12 เวลา รวมเวลาเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1 = 107 วัน
2 การลงเวลาเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 เดือนตุลาคม เริ่ มวันที่ 25-28,31 ลงวันเสาร์ ที่ 29 รวม 6 วัน 12 เวลา

พฤศจิกายน 2559/2016
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14 วันลอยกระทง
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It’s not the hours you put in your work that counts,
5
It’s the work you put in the hours.(Sam Ewing)
12 “ความสาคัญไม่ได้ อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้ กับงาน
19
แต่ อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่ างหาก”
26

กิจกรรม

กิจกรรมภาษาไทยออนไลน์
 กิจกรรม SPC เกม (การแข่งขันกีฬาประเภททีมและกีฬาปฐมวัย)
นักเรี ยนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
3 พ.ย. 59
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
4 พ.ย. 59
พิธีเสกสุสานบรรพชน
5 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling
9-10 พ.ย. 59
10 -11 พ.ย. 59 ตรวจห้องเรี ยนน่าอยู่ ครั้งที่ 3
10 - 12พ.ย. 59  ค่ายเนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ (ม.1-ม.3)
กิจกรรมวันลอยกระทง
14 พ.ย. 59
18-19 พ.ย. 59 ค่ายเนตรนารี สามัญ (ป.4-ป.6)
อบรมแกนนําศูนย์ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2
23 พ.ย. 59
 วันมหาธี รราชเจ้า
25 พ.ย. 59
กิจกรรมวันยุติความรุ นแรงแก่เด็กและสตรี สากล
เริ่ มกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
29 พ.ย. 59
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก
1 พ.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางลดาวัลย์ กลีบเมฆ
นางสาวเพ็ญพร,นางสาวศรุ ดา
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
น.ส.นันทา พรหมฤทธิ์ ,น.ส.ปาริ ชาต วรรณวัฒน์

นางปราณี จันตา
ม.ภักดี แสนทวีสุข
น.ส.นงลักษณ์ /น.ส. นงรัตน์/น.ส.บุญณิ ศา /นางนันธิ ญาณ์

ม.ภักดี แสนทวีสุข
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ อาํ นวย
ม.ภักดี แสนทวีสุข
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ อาํ นวย
นางกรรณาภรณ์ ประสิทธิ์กุลไพศาล

ธันวาคม 2559/2016
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In every beginning think of the end.
ในการเริ่มต้ นทุกครั้ง จงคิดถึงจุดจบด้ วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
5 วันพ่อ, 10 วันรัฐธรรมนูญ, 12 วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ, 25 วันคริ สต์มาส , 31 วันสิ้นปี
วันที่
กิจกรรม
กิจกรรมเยีย่ มผูป้ ่ วยติดเชื้อ HIV ที่คามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์ จงั หวัดระยอง
1 ธ.ค. 59
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2 ธ.ค. 59
กิจกรรม SPC เกม
หยุดเรี ยนวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. 59
กีฬาเอกชนปฐมวัย
6-9 ธ.ค. 59
ตรวจห้องเรี ยนน่าอยู่ ครั้งที่ 4
8-9 ธ.ค. 59
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 59
13,15 ธ.ค. 59 นักเรี ยนชั้น ป.1-ป.6 สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2559
14,16 ธ.ค. 59 นักเรี ยนชั้น ม.1-ม.6 สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2559
กิจกรรมเยีย่ มเด็กกําพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
18 ธ.ค. 59
กิจกรรมเยี่ยมผูป้ ่ วยทุพพลภาพที่นิคมคามิลเลียนโชเซี ยลเซนเตอร์ จงั หวัดปราจีนบุรี

กิจกรรม Born To Be The Singer
พิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริ สตสมภพ
สอบการอ่าน - เขียนเชิงวิเคราะห์สื่อความ
23 ธ.ค. 59
กิจกรรม Charity Day
26-30 ธ.ค. 59 หยุดเรี ยนกลางภาคเรี ยนที่ 2/2559
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก
19-22 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5,น.ส.สิริกรานต์ ค้าแหวน

น.ส.ศิราณี จิตจินดา,นางนันธิ ญาน์ วรานัทธนันทน์
น.ส.เพ็ญพร พลูสมบัต,ิ น.ส.ศรุ ดาไชยสาร

ฝ่ ายบริ หาร
นางสาวศรุ ดา ไชยสาร
นางปราณี จันตา
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2,น.ส.สิริกรานต์ ค้าแหวน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6, นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์

นายวินิจ วัจนลักษณ์
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายวิชาการ
นางณัฐฐิญา ,นางสาวอุสาห์
ฝ่ ายวิชาการ

มกราคม 2560/2017
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If you tell the truth,

1
2
3
4
5
6
7
you don’t have to remember anything.
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
หากคุณพูดความจริง
22 23 24 25 26 27 28
คุณไม่จาเป็ นต ้องจดจาอะไรเลย
29 30 31
1 วันขึ้นปี ใหม่ ,16 วันครู แห่งชาติ
วันที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
5 ม.ค. 60
นักเรี ยนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
6 ม.ค. 60
ม.ปิ ยะวัฒน์ พรมลี,น.ส.สุศศิธร ชํานาญธรรม
กิจกรรมวันเด็ก SPC วันขอบคุณตํารวจ
12 ม.ค. 60
พิธีมอบรางวัลการประกวดห้องเรี ยนน่าอยู่
นางปราณี จันตา
กิจกรรมวันครู
น.ส ชัชกุล ,น.ส สุศศิธร
13 ม.ค. 60
งานสามดาวบูรพา
ฝ่ ายบริ หารจัดการ/ฝ่ ายบุคลากร
หยุดเรี ยนวันครู แห่งชาติ
ฝ่ ายบริ หารจัดการ
16 ม.ค. 60
18-19-20 ม.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์
นางวิมล ธุถาวร
20 ม.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
นางพรลภัส ขันยศ
23-27 ม.ค. 60 ตรวจ School Dairy ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ครั้งที่ 2
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
พิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
23 ม.ค. 60
25 ม.ค. 60
กิจกรรมวันกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน
ฝ่ ายบริ หารจัดการ
26 - 27 ม.ค. 60 กิจกรรมภาษาจีน
นางสาวชลิตา สายปรี ชา
กิจกรรม Kids Chinese
ฝ่ ายปฐมวัย
27 ม.ค. 60
30 ม.ค.- 17 ก.พ. 60 ตรวจประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2
ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

กุมภาพันธ์ 2560/2017
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ส Knowledge makes humble ;
4
Ignorance makes proud.
11
18
แต่ ความโง่ เขลา สอนให้ เย่ อหยิง่
25

5
6
7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
11 วันมาฆบูชา (13 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่
กิจกรรม
2 ก.พ. 60
นักเรี ยนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
3 ก.พ. 60
ครู และนักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีบชู าขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ ตน้ เดือน
นักเรี ยนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559
6-10 ก.พ. 60
ทดสอบความพร้อมระดับปฐมวัย
ส่ง Dairy ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ครั้งที่ 2
ส่ง Dairy ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-5 ครั้งที่ 2
6-17 ก.พ. 60
กิจกรรมน้องส่งพี่ข้ ึน ป.1
8 ก.พ. 60
พิธีอาํ ลาสถาบันและเลี้ยงส่งนักเรี ยนชั้น ม.6
10 ก.พ. 60
12 - 14 ก.พ. 60 นักเรี ยนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา และปัจฉิมนิเทศ
หยุดเรี ยนชดเชยวันมาฆบูชา
13 ก.พ. 60
พิธีปิดกองเนตรนารี
16 ก.พ. 60
นักเรี ยนชั้น ม.1-ม.5 หยุดเตรี ยมสอบ
27 ก.พ. 60
นักเรี ยนชั้น ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559
28 ก.พ. 60
พิธีมอบวุฒิบตั รนํ้าใจดี /ประพฤติดี/เรี ยนดี ระดับปฐมวัย
24ก.พ. 60
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
25 ก.พ. 60
นักเรี ยนชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559
27 ก.พ. 60
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

ความรู้ สอนให้ ถ่อมตน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายปฐมวัย
นางสกุล เอกพจน์
นางสกุล เอกพจน์
น.ส.ชุติมา แสงเงิน
ม.ศักดิ์ สิทธิ์ สุ ปัน ,นางชาริ นีย ์
ม.ศักดิ์ สิทธิ์ สุ ปัน ,ม.ประลองพล กิตติถนอม

ฝ่ ายบริ หารจัดการ
ม.ภักดี แสนทวีสุข
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายปฐมวัย
นางสุติมา จาร์ ยโพธิ์/นางณัฐฐิ ญา พันธัง

ฝ่ ายวิชาการ

มีนาคม 2560/2017
อา

จ

5
12
19
26

อ
6
13
20
27

วันที่
1,3 มี.ค. 60
2,4 มี.ค.60
6 -7 มี.ค. 60

พ
7
14
21
28

1
8
15
22
29

พฤ

2
9
16
23
30

ศ

3
10
17
24
31

No man is fit to command another
ส who can’t command himself.
4
11
คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
18 ย่ อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอืน่
25

กิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559
นักเรี ยนชั้น ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559
เรี ยนเสริ มและสอบแก้ตวั (กรณี ติด 0)
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รับ Diploma
6 - 17 มี.ค. 60
ทัศนศึกษาต่างประเทศ
รับผลการเรี ยนปฐมวัย
4 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559 และรับหนังสือเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
11 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2559 และรับหนังสือเรี ยนระดับชั้น ม.1-5
13 มี.ค. 60
เริ่ มเรี ยนภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ม.ศักดิ์สิทธิ์ สุปัน/ฝ่ ายวิชาการ
นางสาวชลิตา สายปรี ชา
ฝ่ ายปฐมวัย
ครู ประจําชั้น/ฝ่ ายวิชาการ
ครู ประจําชั้น/ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ

เมษายน 2560/2017
อา

จ

2
9
16
23
30

อ
3
10
17
24

พ
4
11
18
25

5
12
19
26

พฤ
6
13
20
27

Remember…
ศ

ส
7
14
21
28

that your character is your destiny.
1
8
จงจาไว้ ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ
15 เป็ นตัวกาหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง
22
29

วันที่

กิจกรรม
วันสุดท้ายของการเรี ยนภาคเรี ยนฤดูร้อน
7 เม.ย. 60
กิจกรรมรดนํ้าขอพรผูใ้ หญ่
21 เม.ย. 60
กิจกรรมประเพณี กองข้าว
หมายเหตุ : ปฏิทินประจําเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บันทึก

หมายเหตุ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1ปี การศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
นางสาวนงลักษณ์ ปั นคํา,นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋ว

นางนงรัตน์ โชติจาํ รัส

