
สำหรับผู)ผ*านการคัดเลือกเท*าน้ัน

เอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปEท่ี 4 ห)องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรJและคณิตศาสตรJ ปEการศึกษา 2565
**************************************

★ ให$นักเรียนกรอกข$อมูลและจัดเตรียมเอกสารต8อไปน้ี เพ่ือใช$ในการมอบตัว

£1. ใบมอบตัว 
£2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

£3. สำเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด$านหน$า) และสำเนาทะเบียนบ$าน ของนักเรียน 
(ถ8ายสำเนาในหน$าเดียวกัน) จำนวน 1 ฉบับ

£4. สำเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด$านหน$า) และสำเนาทะเบียนบ$าน ของบิดา
(ถ8ายสำเนาในหน$าเดียวกัน) จำนวน 1 ฉบับ

£5. สำเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด$านหน$า) และสำเนาทะเบียนบ$าน ของมารดา
(ถ8ายสำเนาในหน$าเดียวกัน) จำนวน 1 ฉบับ

£6. สำเนาบัตรประชาชน(เฉพาะด$านหน$า) และสำเนาทะเบียนบ$าน ของผู$ปกครอง 
กรณีไม*ใช*บิดา-มารดา (ถ8ายสำเนาในแผ8นเดียวกัน) จำนวน 1 ฉบับ

£7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ , สกุลของนักเรียน บิดา มารดา (ถ$าเปลี่ยน) จำนวน 1 ฉบับ หรืออื่นๆ……..
£8. สำเนา ปพ.1 (ฉบับท่ีมี ชุดท่ี  เลขท่ี)  จำนวน 1 ฉบับ

£9. คำสัญญาผู$ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่ให$กับทางโรงเรียน (โปรดอ8านคำสัญญาก8อนลงนาม)
£10. ใบสมัครชมรมผู$ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ : 1. เอกสารที่ถ8ายสำเนาทั้งหมดให$ผู)ปกครองรับรองสำเนาถูกต)องทุกฉบับ

2. เอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต$องทุกฉบับให)นำตัวจริงมายื่นด$วยในวันมอบตัว
3. เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารการมอบตัว ให$เรียงเอกสารตามรายละเอียด

ข$างต$นให$ครบถ$วน
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ลงช่ือ.................................................................ครูที่ปรึกษา 

(...............................................................) 

................/.................../................ 

ลงช่ือ................................................................หวัหนาระดับ 

(...............................................................) 

................../.................../.............. 

ลงช่ือ.................................................หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 

(...............................................................) 

ช้ัน........เลขท่ี…………. 

    ระดับม.ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ                

คําสัญญาของผูปกครองนักเรียน และนักเรียน 

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

ฉบับ – กลุมบริหารงานทั่วไป 
 

นักเรียนมอบใหโรงเรียนในวันมอบตวั 

ขอมูลนักเรียน 

ขาพเจา......................................................................................... 

นักเรียนชั้น ม............./............. ชื่อเลน........................................ 

เบอรโทรศัพท(มือถือ)................................................................... 

ขอใหคําสัญญาตอผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สุวรรณภูมิ วา ตองปฏิบัติตน ดังตอไปนี ้

**1. ไมสูบ หรือเสพ ขาย ยาเสพติด หรือมียาเสพติดหรือของมึนเมาใน

ครอบครอง ตาม พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

2. ไมขับข่ีรถยนต หรือ รถจักรยานยนตมาโรงเรียน 
3.  มาโรงเรียนภายในเวลา 07.40 น. เพื่อรวมทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอและถาไม

มาโรงเรียนใหผูปกครองโทรแจงครูท่ีปรึกษาและสงใบลาทุกคร้ัง 

4. ตั้งใจเรียนและเอาใจใสในการเรียน ต้ังใจทําการบาน และงานที่ไดรับมอบหมาย

อยางครบถวนและสงตามกําหนดเวลา 

5.  ไมหนีโรงเรียน ไมหลบหนีในช่ัวโมงเรียน 

6.  เคารพเชื่อฟงคําอบรมส่ังสอนของครู ไมแสดงกิริยาวาจาที่ไมสุภาพหรือกาวราว 

7.  รักษาสมบัติสวนรวม ไมทําลายหรือทําใหทรัพยสินของโรงเรียนเสียหาย ชํารุด 

หรือใชสีตาง ๆ พน ทา ขีด เขียนคําหยาบ หรือขอความใด ๆ บนโตะ เกาอ้ี มานั่ง  

หองสุขา รวมท้ังฝาผนัง 

8.  ไมกอการทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายท้ังนักเรียนของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ หรือบุคคลภายนอก 

9.  ไมพกพาอาวุธทุกประเภทมาโรงเรียน 

10. ไมสวมใสเคร่ืองประดับ ไมนําของมีคาทุกชนดิและส่ิงของผิดระเบียบ  

มาโรงเรียน หากฝาฝนและเกิดการสูญหาย ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบเอง  

โดยไมเรียกรองการดําเนินการใด ๆ จากทางโรงเรียน 

11. ไมลักขโมยส่ิงของของผูอ่ืนหรือทรัพยสินของโรงเรียน 

12. ไมประพฤติตนอันเปนการไมเหมาะสมเชิงชูสาวหรือลวงละเมิดทางเพศ 

13. ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนท้ังที่มีอยูแลว และที่จะปรากฏตอไปโดย

ครบถวน หากถูกตัดคะแนนพฤติกรรมเกินกวา  60 คะแนน ยินยอมใหเสนอช่ือตอ

คณะกรรมการกิจการนักเรียนพิจารณาเปลี่ยนสถานศึกษาโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 

14. กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันตองไดรับการผาตัดและโรงเรียนไมสามารถ

ติดตอผูปกครองได ผูปกครองเห็นควรมอบอํานาจการตัดสินใจยินยอมให 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป ทําหนาท่ีแทนผูปกครองได 
 

    ขาพเจา ไดรับทราบระเบียบขอบังคับตาง ๆ ในสัญญาน้ีและคูมือนักเรียนของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการแลว ยินดีจะปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือ

ช่ือไวเปนหลักฐาน 

                   ลงชื่อ..............................................................ผูใหคําสัญญา 

                         (...................................................................) 

ขอมูลผูปกครอง 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................ 

เปนผูปกครองของ..................................................................................... 

เลขประจําตัว..................................นักเรียนชั้น ม................/.................... 

เก่ียวของเปน................................... อาชพี................................................ 

ปจจุบันอยูบานเลขที่........................หมูบาน.............................................. 

ซอย................................................ถนน..................................................... 

แขวง...........................เขต...............................รหัสไปรษณีย...................... 

โทรศพัท(บาน)...................................โทรศัพท(มอืถือ)................................. 
ขาพเจาขอใหคําสัญญาตอ 

ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ดังนี้ 

1.  จะอบรมส่ังสอนนักเรียนในปกครองใหทําหนาท่ีของนักเรียนใหดีท่ีสุด เชื่อฟงคําอบรม

ส่ังสอนของครูและปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนโดยเครงครัด 

2.  จะกํากับดูแลนักเรียนในปกครองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและ

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการสุวรรณภูมิโดยเครงครัด  หากนักเรียนกระทําความผิด

ยินดีใหลงโทษตามระเบียบ และยินยอมใหตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  

ซ่ึงขาพเจาไดทราบถึงกฎระเบียบท่ีใชในโรงเรียนแลว ดังน้ี 

    2.1  กฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ.2548 

    2.2  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงและ

แกไขเพ่ิมเติม 2562) ตามระบุไวในคูมือนักเรียน 

3.  ยินดีใหความรวมมือกับโรงเรียนในการแกปญหานักเรียนในปกครอง ไมวาจะเปนปญหา

ดานการเรียน ดานความประพฤติ หรืออื่น ๆ 

4.  ยินดีใหความรวมมือและยินยอมใหตรวจรางกาย หาสารเสพติด โดยดําเนินการตาม

กฎหมาย กรณีนักเรียนในปกครองสูบบุหร่ี หรือมีสารเสพติดในสถานศึกษา 

5.  ไมกระทําการใด ๆ อันเปนปฏิปกษตอระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียน  

ตอการปกครองนักเรียน และตอการกระทํากิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการสุวรรณภูมิ 

6.  ใหความชวยเหลือโรงเรียนในทุกดาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความพรอม 

ของโรงเรียน ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

โดยไมหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น 

7.  กรณีนักเรียนในปกครองกระทําความผิดอันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ

โรงเรียน ขาพเจายินดชีดใชคาเสียหายและดําเนินการใหไดทรัพยสินนั้นคืนมาโดยเร็ว 

8.  กรณีนักเรียนในปกครองของขาพเจากระทําความผิดรายแรง หรือกระทําความผิด

ซํ้าซาก หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ ขาพเจายินดีให

โรงเรียนพิจารณาโทษจากการกระทําความผิดของนักเรียนตามมติของคณะกรรมการงาน

กิจการนักเรียน 

9.  การตัดสินความผิดใด ๆ ของนักเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบของครู ตาม

พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ใหถือวาเปนการตัดสินและลงโทษเพ่ืออบรมส่ังสอนนักเรียน

ใหเปนคนดี มีพฤติกรรมและจิตสํานึกที่ดีขึ้น ผูปกครองจะไมโตแยงหรือฟองรองใด ๆ  

10.  การตัดสินความ ตามความประพฤติใดของคณะกรรมการ ถือวาเปนท่ีส้ินสุด 

ผูปกครองไมมีสิทธ์ิ ฟองรองใด ๆ ท้ังส้ิน 

11.  ผูปกครองตองไมแสดงความไมพอใจหรือตอวาครูท่ีกําลังปฏิบัติหนาที่หรือ        

กระทําการใด ๆ ใหเกิดความเสียหายกับครูทั้งรางกายและจิตใจ 

    ขาพเจาไดอานขอความในคําสัญญาทั้งหมดแลว ยินดีและใหความรวมมือกับ

โรงเรียนในการปฏิบัติตามคําสัญญาโดยเครงครัด 

    ลงช่ือ.....................................................................ผูใหคําสัญญา 

          (..........................................................................) 



 
  



 





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/


โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภมูิ 
วันยืนยันสิทธิ์และช าระเงิน 

โครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันที่ 13 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย 
1. ค่าสมัครสมาชิกสามัญชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ    600.-  บาท/ตลอด
ช่วงชั้น (3ปีการศึกษา) 
2. ค่าเรียนเสริมศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565                2,000.- บาท 
3. ค่าบัตรนักเรียน           460.- บาท 
 3.1 ค่าบัตร   100.- บาท 
 3.2 ค่าดูแลระบบบัตรปีการศึกษาละ  360.- บาท 
4. ค่าสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามโครงการ                      10,000.- บาท/ตลอด
ช่วงชั้น (3ปีการศึกษา) 
5. ค่าบ ารุงการศึกษาตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ & โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและเทคโนโลย ี
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                  15,940.- บาท 
    รายละเอียด ค่าบ ารุงการศึกษา แยกเป็น 

5.1 ค่าบ ารุงการศึกษา        5,940.- บาท
   
   5.1.1 ค่าบ ารุงการศึกษา (ตามประกาศรายละเอียดการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
เกณฑ์  
มาตรฐานทั่วไปและค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
1. ค่าจ้างครชูาวต่างประเทศ : ภาคเรียน 900.- 
2. ค่าจ้างครูที่มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ : ภาคเรียน 500.- 
3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ : ภาคเรียน 1,500.- 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้) : ภาคเรียน 600.- 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมเกินมาตรฐานที่รัฐจัด
ให้ : ภาคเรียน 

300.- 

6. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ภาคเรียน 1,850.- 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ : ปีการศึกษา 220.- 
8. ค่าตรวจสุขภาพ : ปีการศึกษา 70.- 

รวม 5,940.- 
 
      5.2 ค่าจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้กิจกรรมตามโครงการห้องเรียนพิเศษ   10,000.-  บาท/ภาคเรียน 

5.2.1 ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม และพ้ืนฐาน 
- สอนเสริมวันเสาร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
- สอนเสริมในรายวิชาท่ีส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมศกัยภาพ เพ่ิมสมรรถนะ และการสอบแข่งขัน 
- จัดค่ายส่งเสริมอจัฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 



5.2.2 ค่าปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 

  ★รวมทั้งสิ้น  (สองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)              29,000.- บาท 
 
 
 
 

ผู้ปกครองสามารถช าระเงินจ านวนดังกล่าว ดังนี้ 
 ช าระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร จ านวน 29,040.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
      

     ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
          โดยระบุชื่อบัญชี “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ” 

        ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  693-0-34053-7 
 (กรุณาน าหลักฐานการโอนแนบในแพลตฟอร์มที่โรงเรียนส่งให้) 

 
       หมายเหตุ 1. นักเรียนแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนมายืนยันสิทธิ์พร้อมกับผู้ปกครอง และกรุณาน าบัตรประจ าตัวสอบมาด้วย  
           2. หากไม่มีการเรียนการสอนเสริมศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนจะช าระเงินคืนทันที 
                   3. ในกรณีช าระผ่าน internet banking ให้เขียนชื่อนักเรียนและห้องเรียน ในบันทึกช่วยจ า 

          4. .ในกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วให้ช าระเพิ่ม 23,060 บาท และน าเอกสารการยืนยันสิทธิ์มา
แสดง 

   ต่อเจ้าหน้าที่การเงินในวันดังกล่าว 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คิวอาร์โค้ดและลิงก์ส าหรับส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินรับมอบตัว 
 
                                    https://forms.gle/K9Zgaa27VvkJGCyF6 
   

 
 

https://forms.gle/K9Zgaa27VvkJGCyF6

