
(ส ำเนำ) 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การเปิดเรียน การลงทะเบียน การช าระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

................................... 

  เพ่ือให้การเปิดเรียน การลงทะเบียน การช าระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับสิทธิ์            ค่า
อุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอแจ้งก าหนดการและรายละเอียดดังนี้ 
 วันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 – วันอังคำรที่ 12 พฤษภำคม 2563 
   1. ช าระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
   2. ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

         สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปริ้นใบช าระค่าเทอมจากระบบ SATIT MIS 
 วันจันทร์ที่ 16 มีนำคม 2563 

 1. ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
   2. นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th 
 วันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563-วันพุธที่ 18 มีนำคม 2563 
   1. นักเรียนยื่นค าร้องสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
   2. นักเรียนยื่นแก้ มผ.การอ่าน รับแบบฟอร์มแก้บันทึกการอ่านท่ีห้องวิชาการ 
 วันจันทร์ที ่23 มีนำคม 2563 -วันพุธที่ 25 มีนำคม 2563 
   นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที่ 27 มีนำคม 2563 
 ประกาศผลสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วันจันทร์-อังคำรที่ 30-31 มีนำคม 2563 
   นักเรียนยื่นค าร้องสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

วันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 -วันพฤหัสบดทีี่ 2 เมษำยน 2563 
   นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2563 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 รับหลักฐานจบการศึกษาครั้งที่ 1 

วันอังคำรที่ 7 เมษำยน 2563 
 ประกาศผลสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 วันพุธที่ 8 เมษำยน 2563 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 รับหลักฐานจบการศึกษาครั้งที่ 2                                                                    

/วันอาทิตยท์ี.่.. 
 

http://satit.pn.psu.ac.th/
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นวั ยติทาอ  ่ีท 10 พฤษภาคม 2563 

 การ รากะลแศทเินมฐป ูผมุชะรป 1 ่ีทนยีรเคาภาํจะรป งอรคกป   าษกึศรากป 2563                  

บัรหาํส งจแะจงอรคกปูผมุชะรปรากะลแศทเินมฐปรากงอขดยอีเะลยาร  ฯติธาสนยีรเงรโตซไบ็วเงาทบารทหใ

http://satit.pn.psu.ac.th ประมาณ 652 นยาษมเนอืดเ 3 

นวั ราคงอั  ่ีท 12 พฤษภาคม 2563 

   ะลแนยีรเดปเ .1 นยีรเนยีบเะทงล   ่ีทนยีรเคาภ 1  าษกึศรากป 2563 

   ่ทีบาค .2  1, 2   94 ราคาอ  4 น้ัชมุชะรปงอห ณ นยีรเกันมุชะรปะลแศทเินมฐป  

        4 ,3 ่ทีบาค นยีบเะทงละลแาษกึรป่ีทยราจาอบพ นยีรเ  

      าํนนยีรเกันหใ( เอกส  )าษกึรป่ีทยราจาอหใบอม้ีนปไอตนาฐกัลห/รา  

    2 าษกึศรากพาภณุคานฒพัาคนิงเนอโรากนาฐกัลห 1.  

    2.2 ป 51 ีรฟนยีรเยาบยโนมาต์ิธทิสชใรากมรอฟบบแ  

    2 นิงเบัรญัคาํสบใ 3. าค าคะลแนยีรเกันบบแงอ่ืรคเ นยีรเรากณรกปอุ  

    2.4 ่ืรคเาคนิงเบัรจ็รสเบใ 652 าษกศึรากป 1 ่ีทนยีรเคาภ นยีรเกันบบแงอ 3 

2.5  ่ีทนยีรเคาภ นยีรเรากณรกปอุาคนิงเบัรจ็รสเบใ 1  าษกึศรากป 2563 

   3. นยีรเงาราตมาตนยีรเม่ิรเ 5 ่ทีบาค  

กอรกหใ ป 51 ีรฟนยีรเยาบยโนมาตนยีรเกันบบแงอ่ืรคเาคะลแนยีรเรากณรกปอุาค์ิธทิสบัรอข่ีทงอรคกปูผ   : ุตหเยามห

 ณรูบมสนวถบรค งอตกูถหใ )้ีนมอรพามบนแ่ีทมรอฟบบแมาต( นิงเบัรญัคาํสบใลูมอข และดําเนินการ

าคะลแนยีรเรากณรกปอุาคนิงเบัรจ็รสเบใาํนะลแ นยีรเกันบบแงอ่ืรคเาคะลแนยีรเรากณรกปอุอ้ืซดัจ

ยวดยาจกิบเรากบอกะรปามาคนารกาจนยีรเกันบบแงอ่ืรคเ  

- นยีรเรากณรกปอุ  ฯลฯ ตณิคาขรเอืมงอ่ืรคเ บลงาย ดัทรรบมไ อสนิด ากกาป ดุมส กแดไ  

- ในตนอตาษกศึมยธัมน้ัช ทาบ 012 ะลนคารตัอน  

- ทาบ 032 ะลนคารตอันใยาลปนอตาษกศึมยธัมน้ัช  

-  นยีรเกันบบแงอ่ืรคเ ฯลฯ าทเงุถ าษกึศลพาทเงอร นยีรเกันาทเงอร าษกึศลพดุช นยีรเกันดุช กแดไ  

-  ะลนคารตัอนในตนอตาษกศึมยธัมน้ัช 450 บาท 

-  ะลนคารตอันใยาลปนอตาษกศึมยธัมน้ัช 500 บาท 

  อ่พืเามนยีรเงึจ นักว่ัทยดโิตับิฏปอถืะลแบารท  

      ประกาศ  ณ  ่ีทนัว   26  ธนพัาภมุก   พ.ศ.  2563 

 

              ( อ่ืชงล )         กมล   คงทอง 

                                                  นทแรากาษกัร  ษศเิพรากจิกยาฝรากยวนาํอูผงอรงนหแาํตนใรากาษกัร  

                ฯติธาสนยีรเงรโรากยวนาอํูผงนหแาํตนใรากาษกัร  

         งอตกูถานเาํส  

 

(นางสาวกั ตัร ีณมฐณ นรามศรี)              นาท/พมพิ/งาร ีณมฐณัก  

  ิรบ่ีทานหาจเ หาร ปไว่ัทนาง  
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