
 
 
ศธ ๐๔๒๓๒.๐๘/ว ๑๐๑๙      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

   ๔๙๙ ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
        กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
 
  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง  แจ้งปฏิทินและก าหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนในชว่งปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  

เรียน  ผู้ปกครองนกัเรียน   
 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอแจ้งปฏิทินและก าหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงปิด    
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อก าชับให้บุตรหลานในความปกครองของท่านปฏิบัติตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เพื่อประโยชน์ของนักเรียน ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1       

(เวลา 16.๓0 น.) ทางเว็บไซต์ของ ร.ร. (เวลา ๑๘.๐๐ น.) ม.๓, ม.๖ 
งานวัดและประเมินผล 

๒๗ พ.ย. 2563 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1        
(เวลา 16.๓0 น.) ทางเว็บไซต์ของ ร.ร. (เวลา ๑๘.๐๐ น.) ม.๑, ม.๒, ม.๔,   
ม.๕ 

งานวัดและประเมินผล 

๒๓ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ ด าเนินการสอบเพิ่มเติมกรณีนักเรียนขาดสอบปลายภาค งานวัดและประเมินผล 
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกรายวิชา  

(เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐) เท่าน้ัน 
งานวัดและประเมินผล 

๒๔-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน (ม.๓, ม.๖) งานวัดและประเมินผล 
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะและการ
อ่านคิดวิเคราะห์ 

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน กสร.ภาษาไทย/กสร.วิทยาศาสตร์ฯ/   
กสร.สุขศึกษาฯ 

กสร.ภาษาไทย/กสร.วิทยาศาสตร์ฯ/        
กสร.สุขศึกษาฯ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน กสร.คณิตศาสตร์/กสร.การงานอาชีพ/
กสร.ภาษาต่างประเทศ 

กสร.คณิตศาสตร์/กสร.การงานอาชีพ/ 
กสร.ภาษาต่างประเทศ 

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน กสร.สังคมศึกษาฯ/กสร.ศิลปะ กสร.สังคมศึกษาฯ/กสร.ศิลปะ 
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน งานวัดและประเมินผล 
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน งานวัดและประเมินผล 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ม.๓, ม.๖ ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ทางเว็บไซต์ของ ร.ร.  
งานวัดและประเมินผล 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น    
(เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๑๐ น.), ม.ต้น (เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ .),  
ม.ปลาย (เวลา ๑๒.๒๐-๑๓.๑๐ น.) 

งานวัดและประเมินผล 

           
 
 
  

/๑ – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ... 
 



หน้า 2 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
๑ - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนครั้งท่ี ๑ งานวัดและประเมินผล 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งท่ี ๑ 

งานวัดและประเมินผล 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ กสร.วิทยาศาสตร์ฯ กสร.วิทยาศาสตร์ฯ 
๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ กสร.สุขศึกษาฯ กสร.สุขศึกษาฯ 
๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ กสร.ภาษาไทย/กสร.คณิตศาสตร์ กสร.ภาษาไทย/กสร.คณิตศาสตร์ 
๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ กสร.การงานอาชีพฯ/กสร.

ภาษาต่างประเทศ 
กสร.การงานอาชีพฯ/กสร.ภาษาต่างประเทศ 

๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ กสร.สังคมศึกษาฯ/กสร.ศิลปะ กสร.สังคมศึกษาฯ/กสร.ศิลปะ 
๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งท่ี ๑/ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนา

ผู้เรียน ครั้งท่ี ๑ เวลา (๑๖.๓๐ น.) 
งานวัดและประเมินผล 

๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองและช าระเงินบ ารุงการศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓       ภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลา (๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองและช าระเงินบ ารุงการศึกษา ระดับชั้น ม.๔-๖       ภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลา (๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

อนึ่ง ในระหว่างปิดภาคเรียนนี้ โรงเรียนมิได้มีการจัดกิจกรรมใด ๆ หากมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนจะมีหนังสือ
แจ้งมายังผู้ปกครองเพื่อทราบเป็นครั้ง ๆ ไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณ (กลุ่มบรหิารทั่วไป). 
โทร. ๐๒ ๗๒๒ ๗๙๗๐, ๐๒ ๗๒๒ ๗๙๗๒ – ๖  ต่อ ๑๒๕ (กลุ่มบรหิารวิชาการ) 
๑๔๐ (กลุ่มบริหารงานบุคคล), ๑๐๔ (กลุม่บริหารงบประมาณ) 
โทรสาร. ๐๒ ๓๒๑ ๓๘๘๘  www.tup.ac.th  

http://www.tup.ac.th/

