ข่ าวร.ร.อมาตยกุล

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 170
กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวร.ร.ฉบับนี ้ขอประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษสาหรั บ ชั ้น อ.1 – อ.3, ป.4 – ป.6 และ ชั ้น ม.1 เป็ น
เวลา 1 วัน ในวันศุกร์ 15 กุม ภาพันธ์ 2562 เนื่อ งจากจะมีงานแสดงความสามารถของนักเรี ยนชั ้น ป.1 – ป.3
ภายใต้ ชื่อ งาน “มหกรรมท าคะแนน #2” รู ป แบบของงานจะเป็ นการแข่ง ขัน – การโชว์ พูด และการแสดง
ความสามารถด้ านต่างๆ ของนักเรี ยน การแข่งขันมี 6 ชนิด ประกอบด้ วย การประกวดเพลงดีๆ มีความหมาย,
การประกวดพูด 2 เสียง, การประกวดหลากหลายสไตล์เด็กอมาต, การประกวดนิทานสร้ างชีวิต , การประกวดพูด
2 ภาษา มีสาระ, การประกวดกลอนพาไป และความสามารถพิเศษด้ านอื่นๆ โดยขอเชิญผู้ปกครองนักเรี ยนชัน้
ป.1 – ป.3 ร่ วมชมการแสดง และเป็ นกาลังใจให้ บตุ รหลาน และให้ เกียรติร่วมเป็ นกรรมการตัดสินค่ะ
กาหนดการชาระค่ าเทอมภาคเรียนที่ 1/2562
การชาระค่าเทอมแบ่งเป็ น 2 รอบ ตามตารางด้ านล่าง และโรงเรี ยนไม่ปรั บค่าเทอม ค่าเทอมสาหรั บ
ภาคเรี ยนที่ 1/62 คือ 13,000 บาทค่ะ
ชัน้ เรียนปี 62
ป.1, ม.1, ม.4
ชั ้นอื่นๆ

กาหนดชาระค่ าเทอม
วันทาการ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรื อ
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
วันทาการ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรื อ
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562

วันสุดท้ ายของการชาระค่ าเทอม
เพื่อรักษาสิทธิ์
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562

** ผู้ป กครองที่ ไ ม่ส ามารถช าระค่า เทอมได้ ตามกาหนด กรุ ณ าติ ดต่อ ที่ห้ อ งธุ ร การเพื่ อ ให้ เหตุผลและกรอก
แบบฟอร์ ม ขอผ่อ นผันค่าเทอมและส่งภายในวันสุดท้ า ยของการรั ก ษาสิทธิ์ (ตามตาราง) หากท่านไม่ไ ด้ ส่ง
แบบฟอร์ มดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
** กระบวนการรั บนักเรี ยนเข้ าเรี ยนของภาครั ฐเข้ าเรี ยนชั ้น ป.1, ม.1 และ ม.4 มีหลายรู ปแบบ ทั ้งนักเรี ยนห้ อง
ปกติ, ห้ องพิเศษ, การสอบเข้ า และการจับฉลาก ทางโรงเรี ยนเข้ าใจระบบรั บสมัครนักเรี ยนใหม่ของแต่ละ ร.ร.ดี
และได้ ยืดเวลาชาระค่าเทอมให้ แล้ ว ดังนั ้นร.ร.อมาตยกุล จะไม่ คืนค่ าเทอมให้ กับผู้ปกครองทุกกรณี
การขอและรับใบรับรองช่ วงปิ ดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชัน้
ใบรับรองแบบมีคะแนนเฉพาะภาคเรี ยนแรก (ไม่ใช่ ปพ.1)
ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน (แบบไม่มีคะแนน)
วันที่ขอ
วันที่รับ
วันที่ขอ
วันที่รับ
ก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันทาการถัดไป
หลังจากนั ้น
30 มีนาคม 2562
หลังจากนั ้น
15 และ 30 มีนาคม 2562

กาหนดการต่ างๆ
วันเดือนปี
1 – 31 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62
30 มี.ค.62
4 เม.ย.62
1 – 30 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
28 เม.ย. 62
17 พ.ค. 62
21 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62

เรื่องราว
ปิ ดภาคเรี ยนทุกชั ้นเรี ยน
ชาระค่าsummer วันสุดท้ าย ** ชาระค่าเทอม 1/62 ดูตารางด้ านบน
ป.1 –ป.5, ม.1-ม.2 และ ม.4 - ม.5 รับผลการเรี ยน
ป.6, ม.3 รับ ปพ.1 (เนื่องจากต้ องรอคะแนน O-Net)
เปิ ดเรี ยน Summer 62 อ.1 - ม.3
พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปพ.1 การจบการศึกษาระดับชั ้น ม.ปลาย
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 09.00-11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 13.00-15.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 15.30-17.30 น.
อ.1, ป.4-ม.6 เปิ ดภาคเรี ยน 1/62
ป.1-3 เปิ ดภาคเรี ยน 1/62
อ.2-3 เปิ ดภาคเรี ยน 1/62

**โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2562
รายการ
อ.1-3
ป.1-6
ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
300
360
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
100
195

ม.1-3
450
210

ม.4-6
500
230

** ผู้ปกครองทีซ่ ื ้อชุดนักเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยน กรุณาเก็บใบเสร็ จ และใบกากับภาษีแบบเต็มโดยให้ ระบุชื่อ
นักเรี ยน และเลขประจาตัวประชาชนเพื่อใช้ เบิกเงินค่ะ
แบบสอบถามเรื่องการเรียนต่ อปี การศึกษา 2562 และรับทราบข่าวร.ร.
(ตอบแบบสอบถามส่งคืนครูประจาชันภายในวั
้
นจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
ข้ าพเจ้ า_______________________________เป็ นผู้ปกครองของ________________________________ชัน_______
้
ได้ รับทราบข่าว ร.ร. ฉบับ 170 และขอแจ้ งเรื่องการเรียนต่อที่โรงเรียนอมาตยกุล ปี การศึกษา 2562 ดังนี ้
○  ยืนยันการเรียนต่อที่โรงเรียนอมาตยกุล ปี การศึกษา 2562 และจะชาระค่าเทอมในเวลาที่กาหนด
○  ไม่มีความประสงค์เรียนจะต่อที่โรงเรียนอมาตยกุล ปี การศึกษา 2562
ใบตอบรับ
ข้ าพเจ้ า
______________
.ผู้ปกครองของ_
ได้ รับทราบเรื่องข่าว ร.ร. ฉบับที่ 170 เรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ

___

_ _ ชัน_______
้

____________________________ผู้ปกครอง

ิ ชวนมาร่วมกิจกรรมภาคฤดูร ้อน
เชญ
ในปี นี้โ รงเรีย นจะจัดกิจกรรมภาคฤดูร ้อนส าหรับนั ก เรีย นในชว่ งเดือ นเมษายน
่ ทุกปี และจะจัดกิจกรรมสาหรับเด็กๆ ตัง้ แต่ชน
ั ้ อนุบาล 1 - ม.3 ควบคูไ่ ป
เหมือนเชน
กับการเรียนวิชาการ

ิ ปะ หลากหลายทักษะสร ้างสรรค์ หรรษากับการประดิษฐ์
สนุกกับกิจกรรมศล
ื สานประเพณีงานวันไทย ๆ ใสใ่ จธรรมชาติรอบตัว
สบ

คุณครูถอ
ื โอกาสทีม
่ เี ด็กน ้อยกว่าปกติ สร ้างเด็กๆ ทีม
่ าร่วมกิจกรรมให ้มีพน
ื้ ฐาน
ภาษาอังกฤษให ้แม่นยา และทาเลขได ้อย่างเข ้าใจและถูกต ้อง เด็กๆ จะได ้สนุกกับ
หลากหลายกิจกรรมสร ้างชวี ต
ิ ใน THEME

“เรียนอย่างมีความสุข สนุกก ับกิจกรรมหลากหลาย”

ฝึ กทาเลขและภาษาอังกฤษพืน
้ ฐานจนแม่นยาพร ้อมเรียนต่อในระดับสูง

19 วันหรรษา ราคาเพียง 3,000 บาท
สมัครพร้ อมชาระค่ า summer
20 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ
วันเสาร์ ท่ ี 30 มีนาคม 2562

เรียนอย่างสนุก...
สนุกกับกิจกรรม...

 ภาษาอังกฤษ
 นักข่าว
 เล่นดนตรี
Keyboard
 โปรแกรม Scratch
่
อนิเมชัน
 นิทานละครเวที
่ จากต ้นกก
 สานเสือ
 สารพันงานช่าง
 เย็บปั กถักร ้อย
 ดนตรีองั กะลุง
 ทา Bakery
...........

