(สำเนำ)
ประกำศโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง กำรเปิดเรียน กำรลงทะเบียน กำรชำระค่ำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กำรรับสิทธิ์ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี และกำรประชุมผู้ปกครอง
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
...................................
เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ด เรี ย น การลงทะเบี ย น การช าระเงิ น ค่ า พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และรั บ สิ ท ธิ์
ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ในภาคเรี ย นที่ 1/2561 ของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกาหนดการและรายละเอียดดังนี้
วันพุธที่ 18 เมษำยน 2561 – วันจันทร์ท่ี 7 พฤษภำคม 2561
1. ชาระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
2. ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปริ้นใบชาระค่าเทอมจากระบบ SATIT MIS
วันอังคำรที่ 20 มีนำคม 2561
1. ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
2. นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ท่เี ว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th
วันจันทร์ท่ี 26 มีนำคม 2561
นักเรียนยื่นคาร้องสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
วันอังคำร 27 มีนำคม 2561 -วันพุธที่ 28 มีนำคม 2561
นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
วันศุกร์ท่ี 30 มีนำคม 2561
ประกาศผลสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
วันจันทร์ท่ี 2 เมษำยน 2561
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับหลักฐานจบการศึกษาครัง้ ที่ 1
2. นักเรียนยื่นคาร้องสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
วันอังคำรที่ 3 เมษำยน 2561 –วันพุธที่ 4 เมษำยน 2561
นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
วันอังคำรที่ 10 เมษำยน 2561
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับหลักฐานจบการศึกษา
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับหลักฐานจบการศึกษาครัง้ ที่ 2
/วันเสาร์ท่ี 5.……..

2
วันเสำร์ที่ 5 พฤษภำคม 2561
การประชุมผู้ปกครอง ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 สาหรับกาหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
หนึ่งผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th
วันจันทร์ท่ี 7 พฤษภำคม 2561
1. เปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
2. คาบที่ 1, 2 ปฐมนิเทศและประชุมนักเรียน ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 49
คาบที่ 3, 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน
(ให้นักเรียนนาเอกสาร/หลักฐานต่อไปนีม้ อบให้อาจารย์ท่ปี รึกษา)
2.1 หลักฐานการโอนเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 แบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2.3 ใบสาคัญรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
2.4 ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
3. คาบที่ 5 เริ่มเรียนตามตารางเรียน
หมายเหตุ : ผู้ปกครองที่ขอรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้กรอก
ข้อมูลใบสาคัญรับเงิน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และดาเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน และนาใบเสร็ จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่า
เครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้ามาประกอบการเบิกจ่ายด้วย
- อุปกรณ์กำรเรียน ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต ฯลฯ
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตราคนละ 210 บาท
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราคนละ 230 บาท
- เครื่องแบบนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา รองเท้านักเรียน รองเท้าพลศึกษา ถุงเท้า ฯลฯ
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตราคนละ 450 บาท
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราคนละ 500 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
บัณฑิต ดุลยรักษ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
สาเนาถูกต้อง
ธารีรัตน์
(นางธารีรัตน์ เผ่าจินดา)
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