ข่ าว ร.ร อมาตยกุล

ปี ที่ 29 ฉบับที่ 175
กันยายน 2562
ข่าวร.ร.ฉบับนี ้ขอแสดงความยินดีกบั นักกีฬาเทนนิสทีมโรงเรียนอมาตยกุลที่สามารถคว้ ารางวัลต่างๆ มากมาย และขอ
แจ้ งกาหนดการต่างๆ ให้ ทราบดังนี ้ค่ะ
แก้ ไขข่ าวการรับสมัครนักเรียนปี การศึกษา 2563 (รอบพี่น้อง และลูกพี่ลูกน้ อง)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับระเบีย บการปี การศึกษา 2563 ที่ได้ ประกาศมาตังแต่
้ มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรี ยนขอ
แก้ ไขวันและเวลาที่ประกาศรับพี่น้อง และลูกพี่ลกู น้ อง จากเดิมที่แจ้ งในข่าวร.ร.ฉบับที่แล้ วคือ ผู้ปกครองยื่นใบสมัครภายใน
วันที่ 13 กันยายน 2562 ประกาศผลในวันที่ 18 กันยายน 2562 ทาง www.amatyakulschool.com ชาระค่าเทอม วันเสาร์ ที่
21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. เปลี่ยนเป็ นกาหนดการตามระเบียบการรับสมัครปี การศึกษา 2563 คือ ส่ งใบ
สมัครภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 ประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2562 ทาง www.amatyakulschool.com ชาระ
ค่ าเทอม วันศุกร์ ท่ ี 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. จึงแจ้ งให้ ทราบ และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้
ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจฝากบุตรลานของท่านเข้ าเรียนที่โรงเรียนอมาตยกุลของเราค่ะ
อมาต ฉลาดเก่ ง
ขอแสดงความยินดีกบั นักกีฬาเทนนิสทีมโรงเรี ยนของเราที่สามารถคว้ าถ้ ว ยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมในการแข่งขัน
กีฬาเทนนิสนักเรียนชิงถ้ วยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ. ประจาปี 2562 โดยมีผลงานที่น่าชื่นชมดังนี ้ค่ะ
ผลงาน 16 ปี ชาย, หญิง
1. นายอธิป โปติ
ชัน้ ม.4ข รองอันดับ 2 เดี่ยว, รองอันดับ 1 คู่
2. นายนนทกร มีปา
ชัน้ ม.4ข รองอันดับ 1 คู่
3. น.ส. เกศรินทร์ อุน่ ศิริ ชัน้ ม.4ก ชนะเลิศเดี่ยว, ชนะเลิศคู่
4. น.ส. อรวรรณ แดงสนาม ชัน้ ม.3ข รองอันดับ 2 เดี่ยว, ชนะเลิศคู่
ผลงาน 14 ปี ชาย, หญิง
1. ด.ช. พิสิษฐ์ ศรีจนั ทร์ ชัน้ ม.1ข รองอันดับ 1 เดียว, ชนะเลิศคู่
2. ด.ช. ธนาธิป โปติ
ชัน้ ม.1ข รองอันดับ 2 เดี่ยว, ชนะเลิศคู่
3. ด.ช. กฤติธี ไศลแก้ ว ชัน้ ม.1ข รองอันดับ 1 คู่
4. ด.ช. กฤติน ไศลแก้ ว ชัน้ ม.1ค รองอันดับ 1 คู่
5. ด.ญ. ภวิษย์พร โพธิ์พนั ธุ์ ชัน้ ม.1ก รองอันดับ 2 เดี่ยว, รองอันดับ 1 คู่
6. ด.ญ. ชัญญา สิงห์ทอง ชัน้ ป.6ก รองอันดับ 2 เดี่ยว, รองอันดับ 1 คู่
ผลงาน 12 ปี ชาย, หญิง
1. ด.ช. กฤษ ธรรมมารักษ์ ชัน้ ป.5ก ชนะเลิศเดี่ยว, คู่
2. ด.ช. ธนาธิป โปติ
ชัน้ ม.1ข รองอันดับ 1 เดี่ยว, ชนะเลิศคู่
3. ด.ญ. ชัญญา สิงห์ทอง ชัน้ ป.6ก ชนะเลิศคู่
4. ด.ญ. ภวิษย์พร โพธิ์พนั ธุ์ ชัน้ ม.1ก ชนะเลิศคู่
5. ด.ญ. กวิสรา ชุมวาส ชัน้ ป.5ง รองอันดับ 2 เดี่ยว, รองอันดับ 1 คู่
6. ด.ญ. ชญากาณฑ์ กมลมาศ ชัน้ ป.6ก รองอันดับ 1 เดี่ยว, รองอันดับ 1 คู่

กิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงเรียนได้ จัดให้ กับนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.5 กิจกรรม
“Write & Talk เดี่ยวไมโครโฟน”

นักเรียนชัน้ ม.3 ไปทัศนศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต(บางกรวย)

นักเรียนชันม.3
้ และ ม.6 เข้ าค่ายที่ไร่อมาต ( Amat Camp)
นักเรียนชัน้ ม .2 รับฟั งบรรยายจากเจ้ าหน้ าตารวจสน.บางเขน
เรื่องกฎหมายจราจรและสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ
ที่แพร่ระบาดในกลุม่ วัยรุ่น
นักเรียนชัน้ ป.5 เย็บกระเป๋าผ้าสวยๆ ด้วยมือเรา

ขยายพื ้นที่ห้องเรียนดนตรี Keyboard สาหรับนักเรียนชัน้ ป.3
และติดตังเครื
้ ่องปรับอากาศ
กิจกรรม ชัน้ ม.2 วิชาอาชีพ “รีดผ้ าให้ พ่อ”

กิจกรรมตลาดนัดมือสอง ชัน้ ป.3

กิจกรรม ชัน้ ป.3 วิชาอาชีพ “หัดปลูกข้ าว”

กาหนดการสอบและปิ ด – เปิ ด ภาคเรียน
วัน – ชัน้
27 กันยายน 62 ชัน้ ป.1-2, ป.4-ป.5, ม.4-6
30 กันยายน 62 ชัน้ ป.3, ป.6, ม.1-ม.3
30 กันยายน 62 ชันอนุ
้ บาล 1-3
1 – 31 ตุลาคม 62 ชัน้ อ.1 – ม.6
1 พฤศจิกายน 62 ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6
4 พฤศจิกายน 62 อ.1-3 และ ป.1-ป.3

กาหนดการ
สอบและมาโรงเรียนวันสุดท้ าย
สอบและมาโรงเรียนวันสุดท้ าย
มาโรงเรียนวันสุดท้ าย
ปิ ดภาคเรียนที่ 1/2562
เปิ ดเรียน/รับสมุดรายงาน
เปิ ดเรียน/รับสมุดรายงาน

การชาระค่ าเทอม 2/62
ในภาคเรียนที่ 2/2562 ค่าเทอมทุกระดับชัน้ ยังคงเป็ นอัตราเดิม (13,000 บาท) ผู้ปกครองสามารถช่วยลดภาระของ
โรงเรียนโดยชาระค่าเทอมตรงเวลาที่กาหนด หากพ้ นจากกาหนดถือว่าไม่มีความประสงค์จะเรียนต่อ หากท่านไม่สามารถชาระ
ค่าเทอมตามกาหนดได้ กรุณาติดต่อที่ห้องธุรการเพื่อกรอกแบบฟอร์ มขอผ่อนผันค่าเทอมภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ค่ะ
สาหรับปี การศึกษาหน้ า ปี 2563 โรงเรี ยนอมาตยกุลจะปรับขึ ้นค่าเทอม (รวมค่าเอกสาร หนังสือ นม และอาหาร) เป็ นภาค
เรียนละ 14,000 บาท ทุกระดับชัน้ หรือเฉลี่ยวันละ 140 บาท โดยรายรับที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
ทางโรงเรียนจะนาไปปรับเงินเดือน
และเพิ่มผลตอบแทนให้ กบั คุณครูและเจ้ าหน้ าที่เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางาน ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้
ความไว้ วางใจให้ คณ
ุ ครูและเจ้ าหน้ าที่ดแู ลบุตรหลานของท่านค่ะ
อัตราค่ าเทอมนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ทุกชัน้ คือ 13,000 บาท
รับชาระช่ วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 30 กันยายน 2562 เวลาทาการ
รับชาระช่ วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 15.30 น.
การขอเอกสารช่ วงปิ ดภาคเรียน
ในช่วงปิ ดภาคเรียนจะไม่มีเจ้ าหน้ าที่มาทางาน กรุณาขอเอกสารต่างๆ ไว้ เนิ่นๆ ตังแต่
้ บดั นี ้ โรงเรียนยินดีให้ บริ ก ารออก
ใบรับรองทุกชนิดโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
เอกสารที่ไม่ มีคะแนน ไม่ มีผลการเรียน
เช่ นใบรับรองการเป็ นนักเรียน หรือเอกสารเพื่อทาวีซ่า
วันที่ขอ
วันที่รับเอกสาร
ก่อนปิ ดภาคเรียน
ก่อนปิ ดภาคเรียน หรือ 30 กันยายน 62 13.00 – 15.00 น.
1 – 18 ตุลาคม 62
19 ตุลาคม 62 13.00 – 15.00 น.
19 – 31 ตุลาคม 62
5 พฤศจิกายน 62 13.00 – 15.00 น.
วันที่ขอ
ก่อน 30 กันยายน 62
1 – 31 ตุลาคม 62

เอกสารที่มีผลการเรียน
วันที่รับเอกสาร
ก่อนปิ ดภาคเรียน หรือ 30 ตุลาคม 62
5 พฤศจิกายน 62

แบบสอบถามเรื่องการเรียนต่ อภาคเรียนที่ 2/2562
(ส่งคืนครูประจาชันภายในวั
้
นศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562)
ข้ าพเจ้ า.........................................................ผู้ปกครองของ.............................................… ชื่อเล่น..................ห้ อง...........
มีความประสงค์ให้ นกั เรียนเรียนต่อที่ร.ร.อมาตยกุลในภาคเรียนที่ 2/2562
ไม่มีความประสงค์ให้ นกั เรียนเรียนต่อที่ร.ร.อมาตยกุลในภาคเรียนที่ 2/2562

