ที่ พมร.240/2562

โรงเรียนพระแม่มารี
247 ถนนจันทน์ 27 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
9 ตุลาคม 2562

เรื่อง

แจ้งปฏิทินการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 2

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี
คณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนพระแม่มารี ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านสาหรับความร่วมมือ สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา ส าหรั บ ภาคเรี ย นที่ 2 / 2562 ทางโรงเรี ย น ขอแจ้ ง
รายละเอียดวันหยุดเฉพาะกิจ กาหนดการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ วันเรียนพิเศษชดเชยในช่วงวันหยุด
เฉพาะกิจ และการสอบต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ดังนี้
เดือนตุลาคม
พ.16 ต.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 / เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน
พ.16 –ศ.18 ต.ค. 62
เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (ชดเชย พ.6–ศ.8 พ.ย.62 กีฬาสีสัมพันธ์(งดเรียนพิเศษ)
จ.21 –อ.22 ต.ค.62
สอบ Pre – Test ภาคเรียนที่ 2 /2562
จ. 21,อ.22,พฤ. 24 ต.ค. 62 เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (ชดเชย พ.20 –ศ.22 พ.ย.62 หยุดเพื่อเป็นสถานที่ชุมนุม
เยาวชนต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส)
ศ.25,จ.28-ศ.30 ต.ค. 62
เรียนพิเศษหลัง เลิกเรียน (ชดเชย จ.23,อ.24 ธ.ค. 62, ศ.3 ม.ค. 63 กิจ กรรม
คริสต์มาสแฟร์และหยุดเทศกาลคริสต์มาส)
พฤ.31 ต.ค
หยุดตามคาสั่งรัฐบาล การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
หมายเหตุ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 19 ต.ค. 62 ชดเชย ส.28 ธ.ค. 62 หยุดเทศกาลคริสต์มาส
เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 26 ต.ค. 62 ชดเชย ส.4 ม.ค. 63 หยุดปีใหม่
**จ่ายค่าเรียนพิเศษเย็นเดือนตุลาคม และธันวาคม รวมเป็น 1 เดือน
เดือนพฤศจิกายน
ศ.1 - จ.4 พ.ย. 62
หยุดตามคาสั่งรัฐบาล การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
พ.6 –ศ.8 พ.ย. 62
กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 48 (งดเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน)
พ.20 – ศ.22 พ.ย. 62
หยุดเฉพาะกิจ เพื่อเป็นสถานที่ชุมนุมเยาวชนต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา
หมายเหตุ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 2 ,9,16,30 พ.ย. 62
เดือนธันวาคม
ส.7-จ.9 ธ.ค.62
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การงานอาชีพ สุขศึกษาฯ
ระดับม.1-6 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา
พ.11-ศ.13 ธ.ค.62
ทดสอบความถนัดทางการเรียน ระดับอนุบาล 1 - 3
จ.23-อ.24 ธ.ค. 62
กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ (งดเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน)
พ.25 ธ.ค. 62 – อ.31 ธ.ค. 62 หยุดเทศกาลคริต์มาสและวันสิ้นปี

หมายเหตุ
เดือนมกราคม
พ.1-ศ.3 ม.ค. 63
จ.6 ม.ค.63
พ.8-ศ.10 ม.ค. 63
จ.13-พ.15 ม.ค.63
พ.15-ศ.17ม.ค.63
หมายเหตุ
เดือนกุมภาพันธ์
ส.1 ก.พ. 63
ส.1-อา.2 ก.พ.63
อ.11-ศ.14 ก.พ.63

เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 7 ,14,21 ธ.ค. 62
หยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
เปิดเรียนหลังปีใหม่
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1 – ม.6
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 11 ,18 ,25 ม.ค. 63
ส.18, ส.25 ม.ค. 63 เรียน 6 คาบ ( เวลา 8.30-14.30น. ชดเชยวันที่ 1 ก.พ. 63)
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.6
ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับชั้น ป.1
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.5
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-ม.5
สอบความถนัดทางการเรียนและประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 1-3
ทดสอบทางทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6
เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 8 ,15,22 ก.พ. 63

ศ.21,จ.24,พ.26,ศ.28 ก.พ.63
จ.24,พ.26,ศ.28 ก.พ.63
จ.24-พ.26 ก.พ.63
ส.29 ก.พ.63
หมายเหตุ
เดือนมีนาคม / เดือนเมษายน
อา.1 มี.ค.63
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6
จ.2-ศ.13 มี.ค.63
English Course อ.1 – ป.5
พ.4 มี.ค. 63
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ระดับชั้น ป.3
จ.9-10 มี.ค.63
ประกาศผลสอบ / เรียนเสริม / สอบซ่อม ม.1-5
พ.25 มี.ค.-29 เม.ย.63
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer Course)
ส.11-อา.19 เม.ย. 63
หยุดเทศกาลสงกรานต์
ศ.24-ส.25 เม.ย. 63
ขายหนังสือเรียน
เดือนพฤษภาคม
พฤ.14 พ.ค. 63
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอพระแม่มารี ย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอวยพรให้ ท่านและครอบครัว มีความสุข
ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตที่ดีตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวน้าฝน มงคลล้อม)
ผู้อานวยการโรงเรียน

