ที่ ศธ ๐๕๑๘.๐๗๐๘/พิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

การรับมอบตัวนักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินการศึกษาภาค
เรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ มาโดยล าดับนั้น บั ดนี้ การเรียนการสอนและการสอบ ประจาภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงขอแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
๑. วันสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ และ ๒, วันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน และวันเรียนภาคฤดูร้อน
ดังต่อไปนี้
๒๑ มี.ค. ๖๑
- ประกาศผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๐
๒๖ – ๒๗ มี.ค. ๖๑
- สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ (ม.๑ – ม.๕)
๒๙ มี.ค. ๖๑
- ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
๒๙ – ๓๐ มี.ค. ๖๑
- สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ม. ๖
๒ เม.ย. ๖๑
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
๓ – ๔ เม.ย. ๖๑
- สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
๕ เม.ย. ๖๑
- ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
๙ เม.ย. ๖๑
- ประกาศผลสอบแก้ตวั ครั้งที่ ๒
๑๐ เม.ย. ๖๑
- ม.ต้น ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (เช้า)
๑๐ เม.ย. ๖๑
- ม.ปลาย ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (บ่าย)
๑๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๑
- เรียนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๐
๑๗ เม.ย. ๖๑
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.๓ ที่มีสิทธิ์เลือกแผน ม.๔/๒๕๖๑
และลงชื่อยืนยันการเลือกแผนการเรียน
๒. นักเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินผลการเรียน (ติด ๐, มส.) ในรายวิชาของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา จะต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
อนึ่ ง ในการขึ้ น ชั้ น เรี ย นใหม่ ข องนั ก เรีย นทุ ก ระดั บ ชั้ น โรงเรีย นก าหนดให้ มี ก ารรับ มอบตั ว
นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นใหม่เป็นประจาทุกปี สาหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ โรงเรียนได้กาหนดวันรับ
มอบตัวนักเรียนและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
สาหรับการมอบตัวนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
........../๒.วันลงทะเบียน

-๒๑. วันมอบตัว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (เฉพาะนักเรียน ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖)
ชาระเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและรับแบบเรียน (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
วันอังคารที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนชั้น ม.๒
วันพุธที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนชั้น ม.๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนชั้น ม.๕
วันศุกร์ที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนชั้น ม.๖
วันจันทร์ที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔
ค่าใช้จ่าย ตามรายการต่าง ๆ ที่โรงเรียนกาหนด ได้แก่ ค่าชุดนักเรียน, ค่าหนังสือ,
ค่าเอกสาร และค่าอุปกรณ์การเรียน (ฝ่ายสวัสดิการ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๔๕๕)
ชั้น ม.๒ และ ม.๓
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
ชั้น ม.๔
ประมาณ ๘,๕๐๐ บาท
ชั้น ม.๕ และ ม.๖
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
โรงเรียนจะรับมอบตัวนักเรียน เฉพาะผู้ที่มาตามวันเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น หากไม่สามารถ
มาตามกาหนดได้ จะต้องแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะมอบ
ตัวนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. วันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (เฉพาะนักเรียน ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖)
- ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ายการเงิน โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๔๕๔)
ชั้น ม.๒ ๘,๗๐๐ บาท
ยังไม่รวมค่าเรียนคู่ขนาน ม.ต้น วิชาละ ๓,๐๐๐ บาท/ปี นักเรียนกลุ่มเดิม
ชั้น ม.๓ ๙,๑๐๐ บาท
ที่เรียนคู่ขนานปีที่ผา่ นมาแล้ว สอบไม่ผ่าน (ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน) จะต้องเรียนคู่ขนานในวิชาที่สอบไม่ผา่ นอีก ๑ ปี

ชั้น ม.๔
ชั้น ม.๕
ชั้น ม.๖

๑๐,๑๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๑๐,๑๐๐ บาท

นักเรียน ม.ปลาย ที่เรียนกิจกรรมรักษาดินแดน จ่ายเพิ่ม ๕๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา)
รองคณบดีและผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายวิชาการ)
โทร.๐-๒๓๑๐-๘๓๖๒

