
 
 
ศธ ๐๔๒๓๒.๐๘/ว ๑๙๘      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

   ๔๙๙ ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
        กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
 

  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  แจ้งปฏิทินและก าหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนในชว่งปิดภาคเรียนที่ ๒  
เรียน  ผู้ปกครองนกัเรียน   
 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอแจ้งปฏิทินและก าหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงปิดภาค
เรียนที่ ๒ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อก าชับให้บุตรหลานในความปกครองของท่านปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
12 มี.ค. 2563 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

อาคาร 1 (เวลา 16.00 น.) 
งานวัดและประเมินผล 

14 มี.ค. 2563 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เว็บไซต์ของโรงเรียน 
(เวลา 16.00 น.) 

งานวัดและประเมินผล 

๑๖ - ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ ๑ งานวัดและประเมินผล 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ลงทะเบียนซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 1 ทุกรายวิชา  
(เวลา 8.00 – 10.00 น.) เท่านั้น  

งานวัดและประเมินผล 

๑๖ มี.ค.๒๕๖๓ ซ่อมเสริมคุณลักษณะอนัพึงประสงค์/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม/ การอ่าน คิดวเิคราะห์ และ
เขียนสื่อความ ครั้งที่ ๑ 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
และการอ่านคิดวิเคราะห ์

๑๗ มี.ค.๒๕๖๓ 
 

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ ๑ กสร. สังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม/ กสร. ศิลปะ 

กสร. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม/ 
กสร. ศิลปะ 

18 มี.ค. 2563 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ ๑  
กสร. ภาษาต่างประเทศ/ กสร. การงานอาชีพ 

กสร. ภาษาต่างประเทศ/  
กสร. การงานอาชีพ 

19 มี.ค. 2563 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ ๑ กสร. คณิตศาสตร์/  
กสร. ภาษาไทย 

กสร. คณิตศาสตร์/ กสร. ภาษาไทย 

20 มี.ค. 2563 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ ๑ กสร. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ กสร. สุขศกึษาและพลศึกษา 

กสร. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/  
กสร. สุขศึกษาและพลศกึษา 

20 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อ นร.ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2  
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 (เวลา 16.30 น.) 

งานวัดและประเมินผล 

23 - ๒6 มี.ค. ๒๕๖๓ ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2  งานวัดและประเมินผล 
23 มี.ค. 2563 - ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม/ การอ่าน คิดวเิคราะห์ และ
เขียนสื่อความ ครั้งที่ 2 
- ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 2 กสร. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ กสร. สุขศกึษาและพลศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
และการอ่านคิดวิเคราะห ์
กสร. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/  
กสร. สุขศึกษาและพลศกึษา 

24 มี.ค. 2563 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 2 กสร. คณิตศาสตร์/ 
กสร. ภาษาไทย 

กสร. คณิตศาสตร์/ กสร. ภาษาไทย 

          /25 มี.ค. 2563...
   



หน้า 2 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
25 มี.ค. 2563 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนครั้งที ่2  

กสร. ภาษาต่างประเทศ / กสร. การงานอาชีพ 
กสร. ภาษาต่างประเทศ/  
กสร. การงานอาชีพ 

26 มี.ค. 2563 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนครั้งที ่2 กสร. สังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม/ กสร. ศิลปะ 

กสร. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม/ 
กสร. ศิลปะ 

30 มี.ค. 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  
ทางเวบ็ไซต์ของโรงเรียน (เวลา 16.30 น.) 

งานวัดและประเมินผล 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ - พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดีให้แก่ นกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จบหลักสูตร 
- รับเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  
(ปพ.6) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ และ ๖ 

กลุ่มบริหารวิชาการ/ งานทะเบียน/  
งานวัดและประเมินผล 

๖ เม.ย. ๒๕๖๓ มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ กลุ่มบริหารงานบคุคล 
๗ เม.ย. ๒๕๖๓ มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ กลุ่มบริหารงานบคุคล 
20 เม.ย. – 1 พ.ค.  
๒๕๖๓ 

โครงการสอนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
๑ และ ๔ ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2 พ.ค. 2563 - สอบจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
ปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้า) 
- สอบโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น IEC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
๑ และ ๔ ปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย) 
- สอบโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ช่วงบ่าย)  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔/
ช าระเงินบ ารงุการศกึษา 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/ งบประมาณ 

๙ พ.ค. ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕/
ช าระเงินบ ารงุการศกึษา 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/ งบประมาณ 

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖/
ช าระเงินบ ารงุการศกึษา 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/ งบประมาณ 

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มบริหารงานบคุคล 
๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มบริหารงานบคุคล 
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารงานบคุคล 

 

อนึ่ง ในระหว่างปิดภาคเรียนนี้ โรงเรียนมิได้มีการจัดกิจกรรมใด ๆ หากมีการจัดกิจกรรมโรงเรียน จะมีหนังสือ
แจ้งมายังผู้ปกครองเพื่อทราบเป็นครั้ง ๆ ไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

           (นายประสงค์  สุบรรณพงษ)์ 
                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
งานสารบรรณ (กลุ่มบริหารท่ัวไป) 
โทร. ๐๒ ๗๒๒ ๗๙๗๐, ๐๒ ๗๒๒ ๗๙๗๒ – ๖  ต่อ ๑๒๕ (กลุ่มบริหารวิชาการ), ๑๔๐ (กลุ่มบริหารงานบคุคล) 
๑๐๔ (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
โทรสาร. ๐๒ ๓๒๑ ๓๘๘๘  www.tup.ac.th  

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

