
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 

เรื่อง   ยกเลิกการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนและเลื่อนกิจกรรมการรับประกาศนียบัตรประจ าปีการศึกษา  2564 และกิจกรรม

พบครูประจ าช้ันเพ่ือรับผลการเรียน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

  

 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (Covid-19) ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนและให้งดกิจกรรมใดๆที่

ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาต้ังแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่  30 เมษายน 2564  ทั้งน้ีโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้

ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญจึงก าหนดแผนปฏิบัติการดังน้ี 

1. พิจารณายกเลิกการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนวันที่ 19  เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ปกครอง 

ที่ช าระค่าเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนและค่ารถรับส่งเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะด าเนินการคืนให้กับผู้ปกครองเมื่อเปิดภาคเรียน

ได้ตามปกติ หรือหากผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะน าค่าเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนและค่ารถรับส่งไปหักช าระเป็นค่าธรรมเนียม

การเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์มายังโรงเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2.  เลื่อนกิจกรรมการรับประกาศนียบัตรประจ าปีการศึกษา  2564  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และกิจกรรมพบครู

ประจ าชั้นเพ่ือรับผลการเรียนในวันที่  8 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากผู้ปกครองมีความประสงค์ที่

จะขอทราบผลการเรียนของนักเรียนท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นต้น

ไป 

ทั้งน้ีทางโรงเรียนขอความร่วมมือผูป้กครองดูแลกวดขันให้นักเรียนปฏบิัติตนตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019  (Covid-19) อย่างเคร่งครัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววันและสามารถเปิดภาค

เรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามก าหนดการเดิมคือ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แต่ทั้งน้ีโรงเรียนต้องรอการประกาศจาก

กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหน่ึง หากมีการประกาศเพ่ิมเติมทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารข้อมูล

ต่างๆทางช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และขออภยัใน

ความไม่สะดวกมา  ณ โอกาสน้ี  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เมษายน  2564 
นายวิศัลย์  เพ็ชรตระกูล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
Important Announcement from Satit Udomseuksa School 

 
Subject: Cancellation of all school summer classes, postponement of the graduation 
ceremony for the academic year 2021 and meeting with class teachers to receive grades – 
thiAs is due to the situation of the corona virus disease 2019 (Covid-19) 
_________________________________________________________________________ 
 
The official orders from the Ministry of Education on measures for prevention and control of the 
epidemic of corona virus disease 2019 (Covid-19), requires all educational institutions under the 
Ministry of Education to refrain from any teaching and learning activities involving grouping of 
students.  All schools are ordered to close from Tuesday 13 th April to Friday 30th April 2021.  To 
help prevent the spread of this disease, Satit Udomseuksa School are following the official 
guidelines given therefore please be informed of the following: 
  

1. The school summer camp has been cancelled for this academic year from 19th April to 
14th May 2021.  Any parents who have already made summer school and transport fee 
payments; the school will process at the beginning of the new semester.  These fees can 
be transferred for the next academic year 1/2021 school fees or used to make other 
school payments.   

 
2. The original scheduled graduation ceremony for the academic year 2021 was on 1st May 

2021 and meeting with the class teachers to receive the students results was on 8th May 
2021 has also been postponed until the situation improves.  If parents wish to check the 
students grades, these will be available online from 9th May 2021 onwards. 

 
The school kindly asks for the cooperation from all parents to supervise the students and follow 
the prevention measures of corona virus disease 2019 (Covid-19) strictly.  We sincerely hope that 
the situation will return to normal as soon as possible and we can open the semester for the 
new academic year 2021 according to the original schedule, on 17th May 2021.  Unfortunately, 
the school must wait for another announcement from the Ministry of Education and once there 
is a final announcement, the school will keep parents and students updated as soon as possible. 
We encourage our school community to continue to follow the news and information through 
the school's official communication channels.  We apologize for any inconvenience and thank 
you for the continued support. 
 
Announcement on Friday 16th April 2021 
Mr. Visal Phettrakul 
School Director  

 


