
 

        
 
 

        Yuwathut Suksa Patana Rajapruek School 
        216 Moo 1 T.Nongkwai A.Hangdong 
        Chiang Mai Thailand 50230 
        Tel. 053-336840, 081-7168917 

 1st June 2020, 

Dear Parents/Guardians, 

 
 Due to the Corona virus epidemic of 2019 (COVID-19), the construction of the new school 
premises (ABA) has been halted , causing its completion to be delayed. The school is therefore 
notifying a change of the place of study for this academic year 2020 with the opening date of July 1, 
2020 (subject to change according to the announcement of the Ministry of Education). The school will 
be opened at the ABS 2 location (Little Stars) and has adjusted the tuition fee to that of ABS 2, which 
is a reduced fee from ABA pricing plan. 
  
 During this governmental lockdown, the school considers the importance of your child's 
education. Therefore, we are offering private online classes at a special price for our students. If any 
parents are interested and need more information, please contact Ajarn Amporn at 081-9506659 or 
081-7168917. 
 
 The school respectfully apologizes for any inconveniences caused by this change and thanks 
all parents for your support and understanding. 
 
 
 Yours Sincerely, 
        Academic Department 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันาราชพฤกษ์ 

        216 หมู่ 1 ต.หนองควาย อ.หางดง 
        จ.เชียงใหม่ 50230 
 

 1 มิถุนายน 2563 
 
เรียน ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน 
  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบทางด้านการ
ก่อสร้างโรงเรียนสถานที่ใหม่ (ABA) ท าให้เกิดการล่าช้า และไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 ทางโรงเรียนจึงขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนในปีการศึกษา 2563 นี้ โดยจะเปิดเรียน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ) โดยจะเปิดการเรียน ณ สถานที่
เดิม ABS 2 (โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์) และทางโรงเรียนได้มีการปรับค่าเรียนเป็นราคาของ ABS 2 ซึ่งจะลด
จากราคา ABA 

ในระหว่างการหยุดเรียน Lock down นี้ทางโรงเรียนได้ค านึงถึงความส าคัญของการเรียนของบุตรหลานของท่าน 
จึงขอเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ส่วนตัวในราคาพิเศษให้กับนักเรียนของเรา หากผู้ปกครองท่านใดสนใจและต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.อัมพร โทร 081-9506659, 081-7168917 

 
ทางโรงเรียนกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี

เสมอมา  
 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
        

 
 

        Yuwathut Suksa Patana Rajapruek School 
        216 Moo 1 T.Nongkwai A.Hangdong 
        Chiang Mai Thailand 50230 
        Tel. 053-336840, 081-7168917 

 
小星星学校 

 

尊敬的家长/监护人 ：  

 

小星星学校四件事情想通知各位 ：  

 

一， 因为冠状病毒流行（COVID-19），新校区（ABA）的建设已暂停，导致

我们不能按时搬到新校区，所以新的学期学生将继续在小星星学习。  

二， 根据泰国教育部的公告，暂定下学期开学时间是 2020 年 7 月 1 日，如

果泰国教育部对开学日期有新的公告，我们将第一时间通知大家。 

三， 关于新学期的学费，我们将学费调整为 ABS 的学费标准。 

四， 在学校未开学期间，学校考虑到学生们接受教育的重要性，我们为所有

孩子提供私教在线课程，如果有感性的家长可以联系我们招生老师或者

请致电 081-9506659 或 081-7168917 与 A.Ampon 联系。 

对于给您带来的任何不便，学校深表歉意，并感谢所有家长的理解和支持。 

 

小星星学校办公室 


