ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 5)
---------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ในการนี้ โรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1. ตารางแจ้งกาหนดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จากที่โรงเรียนได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลง/เลื่อนกาหนดการเดิม โดยรอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งนั้น จึงขอแจ้งกาหนดการใหม่ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
1. วันที่ 15,16,17 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3
เวลา 09.30 – 15.30 น.
วันที่ 18,19 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6
เวลา 09.30 – 15.30 น.

กิจกรรม
ระดับประถมศึกษา
1) จาหน่ายแบบฝึกหัดพร้อมสมุด และอุปกรณ์การเรียน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2) ชาระค่าบารุงชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
กรณีนักเรียนเก่า ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ
3) รับชุดพื้นเมืองนักเรียนที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ
4) รับค่าธรรมเนียมกิจกรรมเตรียมความพร้อม โครงการภาค
เรียนฤดูร้อน (Summer) ที่สมัครเรียนโครงการภาคเรียนฤดูร้อน
และได้ชาระเรียบร้อยแล้ว คืนทั้งหมด เป็นเงิน 2,500 บาท
ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารประถมโรงเรียนสาธิตฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
5) ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแนบรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
(เฉพาะค่าเครื่องแบบนักเรียน) ทีโ่ รงเรียน ตามขั้นตอน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระดับปฐมวัย
1) ไม่มีการจาหน่ายจาหน่ายแบบฝึกหัดพร้อมสมุด และอุปกรณ์
การเรียน ทั้งนี้ครูประจาชั้นจะแจกให้ในชั้นเรียนช่วงวันเปิดเรียน
2) ชาระค่าบารุงชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
กรณีนักเรียนเก่า ครูประจาชั้นจะแจ้งให้ชาระช่วงวันเปิดเรียน

2.

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-15.00 น.

ระดับปฐมวัย
1) รับค่าธรรมเนียมกิจกรรมเตรียมความพร้อม โครงการภาค
เรียนฤดูร้อน (Summer) ที่สมัครเรียนโครงการภาคเรียนฤดูร้อน
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ลำดับ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม
และได้ชาระเรียบร้อยแล้ว คืนทั้งหมด เป็นเงิน 2,500 บาท
ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารประถมโรงเรียนสาธิตฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2) รับชุดพื้นเมืองนักเรียนที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ
3) ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแนบรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
(เฉพาะค่าเครื่องแบบนักเรียน) ตามขั้นตอน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย

3.

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-15.00 น.

ทุกระดับชั้น
กรณีนักเรียนที่ค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุกภาคเรียน สามารถดาเนินการโดยติดต่อฝ่ายการเงินโรงเรียน
สาธิตฯ ชั้น 2 อาคารประถมโรงเรียนสาธิตฯ

4.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

5.

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
** โดยรอประกาศ
จากทางโรงเรียนอีกครั้ง

ทุกระดับชั้น
1) รับผลการเรียน (ฉบับจริง) ภาคเรียนที่ 1/2563
2) รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับจริง)
3) รับเงินเรียนฟรี 15 ปี

2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อการวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจะประกาศแนวทางในการการเรียนการสอนในฉบับต่อไป
3. มาตรการการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะแจ้ง
รายละเอียดให้ท่านทราบอีกครั้ง ในฉบับต่อไป
4. ข้อปฏิบัติในการติดต่อโรงเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการที่โรงเรียนกาหนดไว้ ดังนี้
4.1 ขอความร่วมมือปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม
4.2 สวมใส่หน้ากากอนามัย
4.3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์
5. โรงเรียนสาธิตฯ อาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ท่านติดตามข่าวสารตามช่องทางข้อ 6
6. การติดต่อ/ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนสาธิตฯ ในช่องทางออนไลน์ ดังนี้
- Website : www.satit.cmru.ac.th
- Facebook : https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th
: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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- ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Line id : @rgh6474m และ Facebook : m.me/parentclubsatitschool.cmru
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ
1. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ระดับประถมศึกษา
1. แบบฝึกหัดพร้อมสมุด และค่าอุปกรณ์การเรียน
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เป็นเงิน 1,589 บาท
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เป็นเงิน 1,387 บาท
1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เป็นเงิน 1,594 บาท
1.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เป็นเงิน 1,566 บาท
1.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เป็นเงิน 1,396 บาท
1.6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นเงิน 1,380 บาท
2. ชาระค่าบารุงชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ กรณีนักเรียนเก่า (ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2-6) เป็นเงิน 500 บาท/คน
ระดับปฐมวัย
การชาระค่าบารุงชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ กรณีนักเรียนเก่า (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
- อนุบาล 3) ครูประจาชั้นจะแจ้งให้ชาระช่วงวันเปิดเรียน
2. การรับค่าธรรมเนียมกิจกรรมเตรียมความพร้อม โครงการภาคเรียนฤดูร้อน (Summer)
ที่สมัครเรียนโครงการภาคเรียนฤดูร้อน และได้ชาระเรียบร้อยแล้ว คืนทั้งหมด เป็นเงิน 2,500 บาท
วันเวลาและสถานที่ ตามที่กาหนดทีป่ ระกาศ เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรับเงิน ได้แก่
2.1 ใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ที่ชาระที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
2.2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรับเงินเรียนฟรี 15 ปี นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
วันเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดที่ประกาศ เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรับเงิน ได้แก่
3.1. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน(เฉพาะค่าเครื่องแบบนักเรียน) ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามตัวอย่างดังแนบ สาหรับใบเสร็จค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ไม่ต้องนามาแนบ ทางโรงเรียนจะ
เป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมให้ผู้ปกครอง
3.2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3.3 ให้นาเอกสารดังกล่าวส่งที่โรงเรียน ตามช่องทางแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดเตรียมให้
ในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มทาง ช่องทางออนไลน์ ดังนี้
- Website : www.satit.cmru.ac.th
- Facebook : https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th
: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

