
 

 
 

Notification of Ambassador Bilingual Academy 
On 

The Postponement of the Summer Course 2021 
-------------------------------------------------------------- 

In accordance with the Ministry of Education's measures to prevent and contain the spread of Coronavirus-
2019 on April 13th, 2021 and effective April 13th - April 30th, 2021, educational institutions and administrators 
under their jurisdiction are taking the utmost precaution by considering workplace practices, reducing the 
number of people coming to the workplace, postponing face to face meetings and seminars, canceling 
learning activities or any communal activities within the school. All school activity will be carried out only by 
strict accordance to the guidelines given by the Ministry of Public Health Department, Chiang Mai.  
  

Ambassador Bilingual Academy is aware of and concerned for the health and safety of its students, parents 
and personnel across all departments of the school. Therefore, we would like to announce the 
postponement of the Summer Course which was due to take place from April 26th - May 7th, 2021 for all 
grade levels. The Summer Course will be compensated for during the Mid Term Course of the upcoming 
academic year 2021.  

 

In addition to this the start date of the 2021 academic school year may be postponed depending on the 
situation at that time in Chiang Mai. We will continue to stay informed and keep you updated.  
If there are any changes in the situation, Ambassador Bilingual Academy will make an announcement and 
keep you informed at the first opportunity. 
 

Date: April 18th, 2021 
 

 
 
 

(Mrs. Saitong Prombun) 
School Director 

Ambassador Bilingual Academy 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ที่ 4/2564 
เรื่อง การเลื่อนการจัดการเรียนการสอนช่วงภาคฤดูร้อน (Summer Course) 

-------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  13 เมษายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2564 ได้มี
ข้อกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด เกีย่วกับการวิธีการปฏิบัติงาน 
ลดจำนวนผู้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน การเลื่อนการประชุมสัมมนา งดการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมใด ๆ 
ที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน หรือผู้ต้องมาปฏิบัติงานในโรงเรียน หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมใด ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด   

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครองทุก
ท่าน รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายงานของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนช่วงภาคฤดูร้อน 
(Summer Course) ในช่วงวันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ของทุกระดับชั้น โดยจะมีการชดเชยการเรียนดังกล่าวให้
ในช่วงการหยุดกลางภาค (Midterm) ของปีการศึกษา 2564 ที่จะถึงนี้ และ อาจมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 
2564 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องติดตามต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใดทางโรงเรียน จะประกาศให้
ทราบในโอกาสต่อไป 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 
 
 
 
 

(นางสายทอง พรหมบุญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 


