
 

 
 

20   กันยายน  2562 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ 

ขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1/2562 แล้ว คณะผู้บริหารและคณะครู  
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองท่ีได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีมาตลอดภาคเรียนท่ี 1/2562  โอกาสนี้ทาง
โรงเรียนขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในช่วงก่อนปิดภาคเรียนและในระหว่างปิดภาคเรียน  ดังนี้ 

1. กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  1/2562
-  นักเรียนชั้น ม.5 - ม.6  (ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2562) 
-  นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 สอบ วันท่ี   25 - 27 กันยายน 2562     
-  นักเรียนชั้น ม.4   สอบวันท่ี 23 - 27  กันยายน 2562 
-  ระดับอนุบาล  ประเมินการเตรียมความพร้อม วันท่ี  17-27  กันยายน 2562 
   (ปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 ระหว่างวันท่ี 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2562) 

2. กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจะดำเนินการในระหว่างปิดภาคเรียน ที่ 1/2562
2.1 ทางโรงเรียนได้กำหนดการจัดค่ายลูกเสอื-เนตรนารี ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ระหว่างปิดภาคเรียนท่ี 1 เพื่อให้

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนี้ 
1) ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้น ม.3  ระหว่างวันท่ี  5 - 7 ตุลาคม 2562  ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราว  เขาพลายดำ  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช
2) ค่ายลูกเสือเนตรนารี ของนักเรียนชั้น ป.6 ณ กองบิน 7  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันท่ี  16-18

ตุลาคม  2562
3) นักเรียนชั้น ม.2/1 ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท.อบรมเชิญปฏิบัติการ เรื่อง

“ปฏิบัติการ coding และการเขียนโปรแกรม micro:bit” วันท่ี 19 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ
(ห้องปฏิบัติการ STEAM ชั้น 2 อาคารดวงหทัย)

4) นักเรียนระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษสามภาษา) และนักเรียนแผนศิลป์-ภาษาจีน  ม.ปลาย จำนวน 40 คน
เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยะเหมิน  ประเทศจีน  ระหว่างวันท่ี 10 - 20
ตุลาคม 2562

2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ติวสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ  ท่ีโรงเรียน ระหว่างวันท่ี 23 กันยายน – 27 
กันยายน 2562  ยกเว้น เสาร์-อาทิตย ์

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ฟังประกาศผลสอบ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
เวลา 8.30 น.  ณ หน้าเวที อาคารดวงหทัย  พร้อมลงทะเบียนซ่อม และทำการสอบซ่อมให้เรียบร้อย ภายในวันท่ี 1-3  ตุลาคม 2562 

4. ผู้ปกครองสามารถเช็คผลการเรียนของนักเรียน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.tm.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.
2562 เป็นต้นไป 
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5.  ทางโรงเรียนกำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น  ระหว่างวันท่ี 4-8  พฤศจิกายน  2562  โดยมี
ครูประจำชั้นรับลงทะเบียนในห้องเรียน ระหว่างเวลา 08.10 - 08.30 น. ขอให้ผู้ปกครองเตรียมเงินให้พอดีกับค่าลงทะเบียนในแต่ละ
ช้ันด้วย นอกจากนี้ผู้ปกครองสามารถนำเงินไปชำระด้วยตนเอง ท่ีห้องธุรการก่อนวันกำหนดลงทะเบียนก็ได้ และขอความร่วมมือจาก
ท่านผู้ปกครองได้ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบนำเงินไปลงทะเบียนตามวันท่ีกำหนดด้วย 
       ❖ อัตราค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562    แต่ละระดับชั้น  มีดังนี้   
เตรียมอนุบาล ห้องแอร์ 9,200 บาท 
อ.1 ห้องแอร์   12,855 บาท 
 ห้องพัดลม 10,855 บาท 
อ.2-อ.3 ห้องแอร์ 13,355 บาท 
 ห้องพัดลม 11,355 บาท 
อ.3 MEP 35,355 บาท 
ป.1-2 ห้องแอร์ 13,170 บาท 
 ห้องพัดลม 11,170 บาท 
 MEP 36,570 บาท 
ป.3 ห้องภาษาอังกฤษ 11,170 บาท 
 ห้องพดัลม 6,770 บาท 
 MEP 36,570 บาท 
 
 

ป.4-ป.5 ห้องภาษาอังกฤษ 11,670 บาท 
 ห้องพัดลม (อังกฤษ 2 คาบ)  7,270   บาท 
 MEP 36,570   บาท 
ป.6 ห้องภาษาอังกฤษ 11,670 บาท 
 ห้องพัดลม (อังกฤษ 2 คาบ)   7,270   บาท 
 ห้องพัดลม (อังกฤษ 1 คาบ) 6,470 บาท 
 MEP 36,570   บาท 
ม.1-2 ห้องโครงการ สสวท.(GEP) 19,980  บาท 
 ห้องโครงการ 3 ภาษา(MLP) 19,980 บาท 
ม.1-3 ห้องภาษาอังกฤษ (IEP)  9,880  บาท 
 ห้องธรรมดา  7,480  บาท 
ม.4-6 วิทย์-คณิต , ศิลป์-คำนวณ  7,315  บาท 
 ศิลป์-จีน                 7,815  บาท 

6. ในภาคเรียนที่ 2/2562  โรงเรียนเปิดสอนพิเศษวันเสาร์ ที่โรงเรียน ในระดับชั้น อนุบาล – ม.6  ผู้ปกครองท่านใด
สนใจให้นักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ท่ีโรงเรียน  โรงเรียนดำเนินการส่งใบสมัครเพื่อสำรวจนักเรียนท่ีเรียนและส่งคืนท่ีครูประจำชั้น
ภายในวันท่ี 27 กันยายน 2562  เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มเรียนและจัดห้องเรียนพิเศษวันเสาร์ เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ท่ีโรงเรียน
ในวันเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 7. โรงเรียนธิดาแม่พระจัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ  ใน
วันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562   ซึ่งมีรางวัลดังนี้  รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมเงิน
รางวัล 10,000  บาท  รางวัลที่ 2   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล   7,000  บาท  รางวัลที่ 3   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล   
5,000  บาท  รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  1,000  บาท  (10 รางวัล)  รางวัลคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา  ได้รับ
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท  รับสมัครสอบต้ังแต่วันท่ี 21 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562  
 8. ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สสวท.(GEP) ห้องเรียนพิเศษสามภาษา(MLP) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (MSEP) ระหว่างวันท่ี 2 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563   สอบคัดเลือกใน
วันเสาร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563  
 9. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 และเร่ิมเรียนพิเศษตอนเย็น ในวันที่  21 ตุลาคม  2562 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสาวสายสุดา  กิจประยูร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ 


