
ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเท่ำนั้น

เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัวและมอบตัว 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีกำรศึกษำ 2565

**************************************
★ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ เพ่ือใช้ในการมอบตัว

1. ใบมอบตัว 
2. ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด้านหน้า) และส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน 

(ถ่ายส าเนาในหน้าเดียวกัน) จ านวน 1 ฉบับ
4. ส าเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด้านหน้า) และส าเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา

(ถ่ายส าเนาในหน้าเดียวกัน) จ านวน 1 ฉบับ
5. ส าเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด้านหน้า) และส าเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา

(ถ่ายส าเนาในหน้าเดียวกัน) จ านวน 1 ฉบับ
6. ส าเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด้านหน้า) และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง 

กรณีไม่ใช่บิดำ-มำรดำ (ถ่ายส าเนาในแผ่นเดียวกัน) จ านวน 1 ฉบับ
7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ , สกุลของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้าเปลี่ยน) จ านวน 1 ฉบับ หรืออื่นๆ……..
8. ส าเนา ปพ.1 (ฉบับท่ีมี ชุดที่  เลขท่ี)  จ านวน 1 ฉบับ
9. ค าสัญญาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนท่ีให้กับทางโรงเรียน (โปรดอ่านค าสัญญาก่อนลงนาม)
10. ใบสมัครชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

หมำยเหตุ : 1. เอกสารท่ีถ่ายส าเนาท้ังหมดใหผู้้ปกครองรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารท่ีมีการรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับให้น ำตัวจริงมำยื่นด้วยในวันมอบตัว
3. เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารการมอบตัว ให้เรียงเอกสารตามรายละเอียด

ข้างต้นให้ครบถ้วน

➢ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามประกาศมามอบตัว ในวันท่ี 3 เมษายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ











สำหรับนักเรียน 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

ใบสมัครเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 

1. เวลาเรียนในการเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน  ปการศึกษา 2565 รวม 8 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

1 วันจันทรท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

2 วันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

3 วันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

4 วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

5 วันศุกรท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

6 วันจันทรท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

7 วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

8 วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน 

หมายเหต ุ

1. เวลาเรียนคาบละ 60 นาที มีทั้งหมด 5 คาบ ตามตารางดังนี้ (เร่ิมต้ังแตเวลา 08.00 น. – 14.40 น.) 

คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3  พักกลางวัน คาบที่ 4 คาบที่ 5 

08.00 – 09.00 น. 09.10 – 10.10 น. 10.20 – 11.20 น. 11.20 – 12.30 น.  12.30 – 13.30 น. 13.40 -14.40 น. 

2. รายวิชาที่เรียนมี 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาฯ   

3. ถาเจ็บปวยหรือมธีุระจำเปนตองหยุดเรียน ใหแจงครูที่ปรึกษาประจำกลุม 

4. ตารางเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน  จะแจงใหทราบผานทางเว็บไซต www.tupp.ac.th และกลุมไลนของนักเรียน (นักเรียนเขากลุมไลนในวันมอบตัว) 

5. ประกาศผลการจัดชั้นเรียนในวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผานทางเว็บไซต www.tupp.ac.th และ เพจ Facebook : TUPP 
************************************************************************* 

2. หลักฐานการสมัครเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ไดรับเงินจำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) เปนคาใชจายในการดำเนินการสอน

เสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน   

 จาก ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ................................................................ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี............เปนนักเรียนหองเรียน  

 ม.1 หองเรียนปกติ  ม.1 หองเรียน Gifted วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ม.1 หองเรียน Gifted วิทยาศาสตร วิจัย และเทคโนโลย ี

 ม.1 หองเรียน English Program  ม.1 หองเรียนอาหาร การโรงแรมและภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ม.1 หองเรียนศิลปะ 

 ม.4 แผนการเรียน ............................................. (สำหรับ ม.4 ใหระบุแผนการเรียน)  ไวเรียบรอย 

               ลงช่ือ.......................................................ครูผูรับลงทะเบียน 

                                                                                    วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. 2565 

.......................................................ครูผูรับลงทะเบียน กรุณาตัด/ฉีก สวนดานบนคืนใหนักเรียน...................................................... 

           สำหรับโรงเรียน 

ใบสมัครเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน  ปการศึกษา 2565 

ขาพเจา ผูปกครองของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ...................................................................ช้ัน ม. ............... นักเรียนหองเรียน 

 ม.1 หองเรียนปกติ  ม.1 หองเรียน Gifted วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ม.1 หองเรียน Gifted วิทยาศาสตร วิจัย และเทคโนโลย ี

 ม.1 หองเรียน English Program  ม.1 หองเรียนอาหาร การโรงแรมและภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ม.1 หองเรียนศิลปะ 

 ม.4 แผนการเรียน ............................................. (สำหรับ ม.4 ใหระบุแผนการเรียน) เบอรโทรศัพทผูปกครอง......................................................... 

(กรุณาเขียนตัวบรรจงทุกชอง) ยินดีใหนักเรียนสมัครเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน  และสัญญาวาจะดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียนทุกประการ พรอมกันน้ีไดมอบเงินคาใชจายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเปนจำนวนเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) มาดวย 

 

 ลงช่ือ.......................................................ผูปกครอง           ลงช่ือ........................................................ครูผูรับลงทะเบียน 

    วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ. 2565                วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. 2565 

  



 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 
 

 
 

1. ตารางเรียนในการเรียนเสริมกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 รวม 8 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

1 วันจันทรท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

2 วันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

3 วันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

4 วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

5 วันศุกรท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

6 วันจันทรท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

7 วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เรียนเสริมศักยภาพตามตาราง 

8 วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน 
 

2. เวลาเรียน 7 วัน วันละ 5 วิชา และสอบจัดชั้นเรียน 1 วัน  

3. รายวิชาท่ีเรียน มี 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาฯ  

4. คาใชจายในการดำเนินการสอนเสริมศักยภาพ จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) 

5. ตารางเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน จะแจงใหทราบผานทางเว็บไซต www.tupp.ac.th  
 

  หมายเหตุ 

 **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ใหผูปกครองและนักเรียนติดตามขาวประชาสัมพันธของ

โรงเรียนผานทางเว็บไซต www.tupp.ac.th และ เพจ Facebook : TUPP หรือติดตอ โทร. 0-2130-6442 

 **ประกาศผลการจัดชั้นเรียนในวันศุกรท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ผานทางเว็บไซต www.tupp.ac.th  และ  

เพจ Facebook : TUPP 

 

 

http://www.tupp.ac.th/


 

 
 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัวและช าระเงินห้องเรียนปกติ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
วันที่ 3 เมษายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

ค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย 
1. ค่าสมัครสมาชิกสามัญชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   600.-  บาท/ตลอด
ช่วงชั้น (3 ปกีารศึกษา) 
2. ค่าเรียนเสริมศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565    2,000.- บาท 
3. ค่าบัตรนักเรียน             460.- บาท 
 3.1 ค่าบัตร   100.- บาท 
 3.2 ค่าดูแลระบบบัตรปีการศึกษาละ  360.- บาท 
4. ค่าบ ารุงการศึกษาห้องปกต ิ
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                   5,940.- บาท 
    รายละเอียด ค่าบ ารุงการศึกษา  (ตามประกาศรายละเอียดการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคณุภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เกณฑ์ มาตรฐานท่ัวไปและค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวสัดิการและสวสัดิภาพของนักเรยีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ : ภาคเรียน 900.- 

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ : ภาคเรียน 500.- 

3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรยีนปรับอากาศ : ภาคเรียน 1,500.- 

4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้) : ภาคเรียน 600.- 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกจิกรรมเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัด
ให้ : ภาคเรียน 

300.- 

6. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ภาคเรียน 1,850.- 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุ : ปีการศึกษา 220.- 

8. ค่าตรวจสุขภาพ : ปีการศึกษา 70.- 

รวม 5,940.- 

 
      

★★★รวมทั้งสิ้น  (เก้าพันบาทถ้วน)           9,000.- บาท 
 
 

                        ★★★หมายเหตุ ขอความกรณุาผู้ปกครองช าระโดยโอนผ่านบญัชีเท่าน้ัน★★★ 



 
 ผู้ปกครองสามารถช าระเงินจ านวนดังกล่าว ดังนี้ 
***นักเรียนใหม่ ช าระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร จ านวน 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  
***ในกรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม ท่ียืนยันสิทธ์ิไปแล้วใหช้ าระเพิ่ม 3,060 บาท และน าเอกสารการยืนยันสิทธ์ิมา
แสดง 
 

  ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
      โดยระบุชื่อบัญชี “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ” 

    ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี  693-0-34053-7 
 (กรุณาน าหลักฐานการโอนแนบในแพลตฟอร์มท่ีโรงเรียนส่งให้) 

 
       หมายเหตุ 1. หากไม่มีการเรียนการสอนเสริมศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนจะช าระ
เงินคืนทันท ี

        2. ในกรณีช าระผ่าน internet banking ให้เขียนชื่อนกัเรียนและห้องเรียน ในบันทึกช่วยจ า 
        3. น าส าเนาหลักฐานโอนเงินหรือแสดงหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินในวันมอบตัวนักเรียน  
โดยเขียนชื่อนกัเรียนและเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบไว้ด้านหลังหลักฐาน    
   

 

 
 

คิวอาร์โค้ดส าหรับส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินรับมอบตัว 
 

 

 

  


