ข่ าวร.ร.อมาตยกุล

ปี ที่ 29 ฉบับที่ 177
กุมภาพันธ์ 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่

ชัน้ ที่สอบ
ชั ้น ป.3, ป.6, ม.1 – ม.3 สอบ
3 มีนาคม 2563
ชั ้น ป.1 – ป.2, ป.4 – ป.5, ม.4 –ม.5 หยุด
ชั ้น ป.1 – ป.2, ป.4 – ป.5, ม.4 –ม.5 สอบ
4 มีนาคม 2563
ชั ้น ป.3, ป.6, ม.1 – ม.3 หยุด
การขอ และ รับใบรับรองช่ วงปิ ดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชัน้
ใบรับรองแบบมีคะแนนเฉพาะภาคเรี ยนแรก (ไม่ใช่ ปพ.1)
ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน (แบบไม่มีคะแนน)
วันที่ขอ
วันที่รับ
วันที่ขอ
วันที่รับ
ก่อน 24 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
ก่อน 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันทาการถัดไป
หลังจากนั ้น
21 มีนาคม 2563
หลังจากนั ้น
21 มีนาคม 2563
กาหนดการชาระค่ าเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
การช าระค่าเทอมแบ่งเป็ น 2 รอบ ตามตารางด้ านล่าง และค่าเทอมสาหรั บภาคเรี ย นที่ 1/63 คื อ
14,000 บาท ค่ะ
ชัน้ เรียนปี 63
ป.1 ม.1 ม.4
ชั ้นอื่นๆ

กาหนดชาระค่ าเทอม
24 – 28 ก.พ.63, 2 – 4 มี.ค. 63 หรื อ
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563
24 – 28 ก.พ.63, 2 – 4 มี.ค. 63 หรื อ
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563

วันสุดท้ ายของการชาระค่ า
เทอมเพื่อรักษาสิทธิ์
วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563

** ผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถชาระค่าเทอมได้ ตามกาหนด กรุ ณาติดต่อที่ห้องธุรการเพื่อให้ เหตุผลและกรอก
แบบฟอร์ ม ขอผ่อ นผันค่าเทอมและส่งภายในวันสุดท้ า ยของการรั ก ษาสิทธิ์ (ตามตาราง) หากท่านไม่ไ ด้ ส่ง
แบบฟอร์ มดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
** กระบวนการรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนของภาครัฐเข้ าเรี ยนชั ้น ป.1, ม.1, และ ม.4 มีหลายรูปแบบ ทั ้งนักเรี ยนห้ อง
ปกติ ห้ องพิเศษ การสอบเข้ า และจับฉลาก ทางโรงเรี ยนเข้ าใจดีและได้ ยืดเวลาชาระค่าเทอมให้ แล้ ว ดังนั ้น ร .ร.
อมาตยกุล จะไม่ คืนค่ าเทอมให้ กับผู้ปกครองทุกกรณี

เชิญชวนมาร่ วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
ในปี นี ้โรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนสาหรับนักเรี ยนใหม่ และนักเรี ยนปั จจุบนั ที่สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรม
ภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนเหมือนทุกปี แต่ปีนี ้จะจัดในรูปของ Math และ English Camp โดย
จะนาเสนอ 20 เทคนิคในการทาเลข และจะจัดกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปด้ วย โดยรับนักเรี ยนชั ้น อนุบาล 1 – ม.3
ค่าใช้ จ่าย เพียง 3,000 บาท เท่านั ้น ผู้ปกครองที่สนใจสามารถชาระค่าเรี ยนภาคฤดูร้อนได้ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.
– 4 มี.ค. 63 และวันเสาร์ ที่ 21 มี.ค. 63 ค่ะ
กาหนดการต่ างๆ
วัน/เดือน/ปี
5 – 31 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63
1 – 30 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63
18 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63

เรื่องราว
ปิ ดภาคเรี ยนทุกชั ้นเรี ยน
ชาระค่าsummer วันสุดท้ าย ** ชาระค่าเทอม 1/63 ดูตารางด้ านบน
ป.1 – ป.5, ม.1 – ม.2, ม.4 - ม.5 รับผลการเรี ยน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 13.00 - 15.00 น.
ป.6 ม.3 รับ ปพ.1 (เนื่องจากต้ องรอคะแนน O-Net)
พิธีรับประกาศนียบัตร การจบการศึกษาระดับชั ้น ม.6 เวลา 15.00 น.
เปิ ดเรี ยน Summer 63 อ.1 - ม.3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 09.00 - 11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 13.00 - 15.00 น.
อ.1, ป.4-ม.6 เปิ ดภาคเรี ยน 1/63
ป.1-3 เปิ ดภาคเรี ยน 1/63
อ.2-3 เปิ ดภาคเรี ยน 1/63

**โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2563
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 2563 และรับทราบข่ าวร.ร.
(ตอบแบบสอบถามส่งคืนครู ประจาชั ้นภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
ข้ าพเจ้ า___________________________เป็ นผู้ปกครองของ____________________________ชั ้น_______
ได้ รับทราบข่าวร.ร.ฉบับที่ 177 และขอแจ้ งเรื่ องการเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนอมาตยกุล ปี การศึกษา 2563 ดังนี ้
 ยืนยันการเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนอมาตยกุล ปี การศึกษา 2563 และจะชาระค่าเทอมในเวลาที่กาหนด
 ไม่มีความประสงค์เรี ยนจะต่อที่โรงเรี ยนอมาตยกุล ปี การศึกษา 2563
ลงชื่อ______________________________ผู้ปกครอง

เชิญชวนมาร่ วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
ในปี นี ้โรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนสาหรับนักเรี ยนใหม่ และนักเรี ยนปั จจุบนั ที่สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรม
ภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนเหมือนทุกปี แต่ปีนี ้จะจัดในรูปของ Math และ English Camp โดย
จะนาเสนอ 20 เทคนิคในการทาเลข และจะจัดกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปด้ วย โดยรับนักเรี ยนชั ้น อนุบาล 1 – ม.3
ค่าใช้ จ่าย เพียง 3,000 บาท เท่านั ้น ผู้ปกครองที่สนใจสามารถชาระค่าเรี ยนภาคฤดูร้อนได้ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.
– 4 มี.ค. 63 และวันเสาร์ ที่ 21 มี.ค. 63 ค่ะ
กาหนดการต่ างๆ
วัน/เดือน/ปี
5 – 31 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63
1 – 30 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63
18 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63

เรื่องราว
ปิ ดภาคเรี ยนทุกชั ้นเรี ยน
ชาระค่าsummer วันสุดท้ าย ** ชาระค่าเทอม 1/63 ดูตารางด้ านบน
ป.1 – ป.5, ม.1 – ม.2, ม.4 - ม.5 รับผลการเรี ยน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 13.00 - 15.00 น.
ป.6 ม.3 รับ ปพ.1 (เนื่องจากต้ องรอคะแนน O-Net)
พิธีรับประกาศนียบัตร การจบการศึกษาระดับชั ้น ม.6 เวลา 15.00 น.
เปิ ดเรี ยน Summer 63 อ.1 - ม.3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 09.00 - 11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 13.00 - 15.00 น.
อ.1, ป.4-ม.6 เปิ ดภาคเรี ยน 1/63
ป.1-3 เปิ ดภาคเรี ยน 1/63
อ.2-3 เปิ ดภาคเรี ยน 1/63

**โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2563
รายการ
อ.1-3
ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
300
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
100

ป.1-6
360
195

ม.1-3
450
210

ม.4-6
500
230

** ผู้ปกครองทีซ่ ื ้อชุดนักเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยน กรุณาเก็บใบเสร็ จ และใบกากับภาษีแบบเต็มโดยให้ ระบุชื่อ
นักเรี ยน และเลขประจาตัวประชาชนเพื่อใช้ เบิกเงินค่ะ
ใบตอบรับ
(ตอบแบบสอบถามส่งคืนครูประจาชั ้นภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
ข้ าพเจ้ า___________________________เป็ นผู้ปกครองของ____________________________ชั ้น_______
ได้ รับทราบข่าว ร.ร. ฉบับที่ 177 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ______________________________ผู้ปกครอง

