
 
 
 
 

ที่ นม๕๒๐๐๖.4/157                            โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 
           ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
         จังหวัดนครราชสมีา ๓๐๐๐๐ 
 

                            22  กุมภาพันธ   2566 
 

เรื่อง     แจงกําหนดการเกี่ยวกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 

เรียน     ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 
 

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) ไดดําเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
ต้ังแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2566 และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2566 เสร็จสิ้นแลว
น้ัน 

 

เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดการตางๆ ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง โรงเรียนจึงขอช้ีแจง
กําหนดการตางเกี่ยวกับนักเรียน ดังน้ี 

1. หลังสอบเสร็จ ต้ังแตวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2566 ขอใหผูปกครองดูแลนักเรียนในความปกครอง
ของทาน โดยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทบทวนเน้ือหาความรูในบทเรียน หรือชวยเหลืองานบาน ชวยงาน
ผูปกครองเพื่อแบงเบาภาระผูปกครอง หรือเรียนเสริมพิเศษ เลนกีฬา หารายไดพิเศษ หรือทํากิจกรรมอื่นๆ โดยใหอยูใน
ความดูแลของผูปกครองอยางใกลชิด หากโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆท่ีตองการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมจะมีหนังสือ
แจงผูปกครองเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน 

2. วันที่ 23 และ 27 กุมภาพันธ 2566 เวลา 8.00 - 10.00 น. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาทุก
ระดับช้ัน เขารวมซอมกิจกรรม “นองสงพี่” โดยแตงกายดวยชุดพละศึกษา   

3. ระหวางวันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. เปนตนไป นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6        
ที่สมัครใจเขาสอบ O-Net ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน 

4. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.00 น. (เขาแถวหนาเสาธง) โดยแตงกายดวยเครื่องแบบ
นักเรียน โดยมีกิจกรรมดังน้ี  

- กิจกรรม “นองสงพี่” 

- กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

- ประกาศผลการเรียน ครั้งที่ 1 (อยางไมเปนทางการ) ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2565  

5. ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 – 9 มีนาคม 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. เปนตนไป แกไขผลการ
เรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2565 โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน   

6. ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. เปนตนไป รวมกิจกรรมกีฬาสี “เพาะชําเกมส”   

- ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 

- ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรม ณ หางสรรพสินคาเทอรมินอล 21   

7. วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาชางยนต และสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน 

8. วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ประกาศผลการแกไขผลการเรียนครั้ง ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2565 โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน 

9. ระหวางวันที่ 13-20 มีนาคม 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. เปนตนไป แกไขผลการเรียนครั้งที่ 2     
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2565 โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน 

 
 

 



10. วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ประกาศผลการแกไขผลการเรียนครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2565 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาชางยนต และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มาดําเนินการกรอก
เอกสารเทียบโอนเพื่อสงเอกสารใหวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) โดยแตงกายดวยเครื่องแบบ
นักเรียน 

 

11. วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. เปนตนไป  ปจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ป.6 , ม.3 และ    
ม.6  โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน  

12. วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลาต้ังแต 8.00 น. เปนตนไป ประกาศผลการเรียน และรับใบแจงผลการ
เรียนนักเรียนทุกระดับช้ันต้ังแต ป.1 – ม.6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2565  โดยแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน 

13. วันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 ปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 

14. วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2566 ณ หางสรรพสินคา
เทอรมินอล 21 

15. วันท่ี 16 พฤษภาคม 2566 เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตามกําหนดน้ี 

 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (นายพุทธรัตน นัยวิกุล) 
           ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 

 
 
 

ฝายบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  
โทร. 044-244-136 , 081-248-1048 
โทรสาร. 044-244-022 

 

หนา 2 


