
 
                       

                      13 สิงหาคม 2564 
 

เร่ือง  การบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายดา้นการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 
เรียน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก ล าปาง) 
 

ตามที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยมี
รายละเอียดการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ล ำดับ 
รำยละเอียดกำรช่วยเหลือบรรเทำภำระ 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ระดับชั้นบ้ำนหนู
น้อย และบ้ำน

สำธิต 

ระดับชั้น 
อนุบำลปีที่ 1-3 

ระดับชั้น 
ประถมศึกษำปีที่ 

1-6 
1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของ

นัก เรี ยนให้กับผู้ปกครองเป็นค่ าใ ช้จ่าย 2 
รายการ คือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่า
เครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี

- 500 750 

2 การคื นค่ า ธร รม เนี ยมการศึ กษาตาม มติ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
พิจารณาคืนเงินให้แก่นักเรียนทุกคนที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้วเต็มจ านวน และ
ไม่มียอดค้างช าระในภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2564* 

2,500 2,500 2,500 

รวม 2,500 3,000 3,250 
* หมำยเหตุ: ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(รอบท่ี 1) 
 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการคืนเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุเคราะห์ให้ผู้ปกครอง
บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารที่รับโอน พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปภาพหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร (ศึกษาคู่มือการบันทึก
ข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืนได้ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment) โดยสามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่
บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กรณีที่เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขที่ส านักงานโรงเรียน หรือ Line official ของแต่ละสาขา ในวันและเวลาราชการ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 



 

ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
เร่ือง การคืนค่าธรรมเนยีมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) 

    
 

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับช้ันบ้านหนู
น้อย ระดับช้ันบ้านสาธิต ระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ันประถมศึกษา เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมและสภาวะเศรษฐกิจไทยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครอง                       
จึงพิจารณามาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา   
             อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๓๔ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 

             ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสาธิต                  
ละอออุทิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

             ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

             ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้ 
             “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
             “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และหมายความรวมถึงโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (การศึกษาพิเศษ) และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่เปิด              
ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
 

             ข้อ ๔ ให้นักเรียนทุกคนที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้วเต็มจ านวน และไม่มียอดค้างช าระ 
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
             (๑) ระดับช้ันบ้านหนูน้อย  จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๒) ระดับช้ันบ้านสาธิต  จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๓) ระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๑  จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๔) ระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒  จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๕) ระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๓  จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 



- ๒ - 
 

             (๖) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๗) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๘) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๙) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๑๐) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             (๑๑) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน   ๒,๕๐๐ บาท 
             โดยการขอรับคืนเงิน จะด าเนินการผ่านบัญชีธนาคารของผู้ปกครองของนักเรียนในระบบ
บริหารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งการขอรับคืนเงินจะด าเนินการภายในสามสิบวันท าการนับตั้งแต่
วันท่ีออกประกาศนี้ 

ในกรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยจะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ตามข้อ ๔ ของประกาศฉบับนี้ โดยผู้ปกครองสามารถพิมพ์ใบ
แจ้งหนี้เพื่อช าระเงินจากระบบบริหารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (https://epaylaor.dusit.ac.th/) 
ภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้ 
             ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยมีนโยบายอื่นเพิ่มเติม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจะ
ด าเนินการจัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามช่องทางต่าง ๆ 
 

             ข้อ ๕ การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศผ่อนผันให้ถึงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าปรับ เพื่อบรรเทา                        
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
             ทั้งนี้ หากเลยก าหนดช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะออกหนังสือ
นัดพบผู้ปกครองเพื่อด าเนินการท าสัญญารับสภาพหนี้ และทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะยังไม่ออก
ใบรับรองผลการเรียนให้จนกว่าจะไม่มียอดค้างช าระ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ) 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

 


