ปี ที่ 28 ฉบับที่ 168
พฤศจิกายน 2561
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสูภ่ าคเรี ยนที่ 2/2561 ค่ะ ขอแจ้ งกาหนดการ และเรื่องต่างๆ ให้ ทราบดังนี ้ค่ะ
ข่าว ร.ร อมาตยก ุล

ชีแ้ จงเกี่ยวกับการแต่ งชุดลูกเสือ – เนตรนารี

ที่ผา่ นมามีผ้ ปู กครองสอบถามเกี่ยวกับการแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียนชันต่
้ างๆ ทางโรงเรี ยนอมาตยกุล
จึงทาความเข้ าใจและขอแจ้ งให้ ทราบดังนี ้
การแต่ งกายชุดลุกเสือ ป.1-3
การแต่ งกายชุดลุกเสือ ป.4-6
การแต่ งกายชุดลุกเสือ ม.1-3
ใส่ชดุ นักเรียน/ผูกผ้ าพันคอ /และสวม ป.4 ใส่ชดุ นักเรียน ผูกผ้ าพันคอ และ ไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี
หมวกลูกเสือ ทุกวันศุกร์
สวมหมวกลูกเสือ ทุกวันพุธ
ใ ห้ นั ก เ รี ย น ร อ ฟั ง จ า ก คุ ณ ค รู ว่ า วั น
เริ่ มเดือนธันวาคมเป็ นต้ นไป ส่วนวัน ป.5 – 6 ให้ แต่งกายชุดลูกเสือ –
พฤหัสบดีใดจะใส่ชดุ พละหรือชุดนักเรียน
ศุกร์ เดือนพฤศจิก ายนทัง้ เดือนให้ ใ ส่
เนตรนารีสามัญรุ่นเล็ก ทุกวันพุธ
ชุดพละเพื่อร่วมกิจกรรมกีฬาสี
เริ่มเดือนธันวาคมเป็ นต้ นไป ส่วนวันพุธ
เดือนพฤศจิกายนทังเดื
้ อนให้ ใส่ชดุ พละ
เพื่อร่วมกิจกรรมกีฬาสี
*** หมายเหตุ : นักเรียนชัน้ ม.1 – ม.3 กรณีท่ นี ักเรียนต้ องไปร่ วมงานลูกเสืออย่ างเป็ นทางการ ผู้ปกครองต้ อง
จัดเตรียมชุดให้ ถูกต้ องตามระเบียบ ****

ค่ ายที่ AMAT CAMP ไร่ อมาต วังน้ อย
โรงเรียนจะจัดค่ายพักแรมชัน้ ป.6 ที่ไร่อมาต (AMAT CAMP) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 2 วัน 1 คืน
1. ชัน้ ป.6ก วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561
3. ชัน้ ป.6ค วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561
2. ชัน้ ป.6ข วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561
4. ชัน้ ป.6ง วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561

กาหนดการสอบ O-NET GAT/PAT

สานักทดสอบทางการศึกษาออกประกาศกาหนดวันทดสอบนักเรียนระดับชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 ดังนี ้
ป.6 O-NET วันเสาร์ที่
2 ก.พ. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่โรงเรียนอมาตยกุล
ม.3 O-NET วันเสาร์ที่
2 ก.พ. 62 เวลา 10.00 – 14.30 น.
วันอาทิตย์ที่
3 ก.พ. 62 เวลา 10.00 – 14.30 น. ที่โรงเรียนอมาตยกุล
ม.6 O-NET วันเสาร์ที่
2 มี.ค. 62 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันอาทิตย์ที่
3 มี.ค. 62 เวลา 08.30 –13.30 น. ที่สนามสอบกลาง
*** การสอบ O-NET เป็ นการสอบระดับชาติ และสอบได้ เพียงครัง้ เดียว ผู้ปกครองควรช่วยนักเรี ยนเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อเข้ าสอบ ในส่วนของโรงเรียนคุณครูช่วยเตรียมความพร้ อมให้ กบั นักเรียนได้ ในระดับหนึ่ง ***

กาหนดการสาหรั บนักเรี ยนชัน้ ม.6
ช่วงเดือนม.ค.62 หรือ ก.พ.62
(รอทางศูนย์ฝึกฯ กาหนดวัน)
8 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
2 – 3 มีนาคม 2562

นักเรียนที่เรียน รด. ไปฝึ กที่เขาชนไก่ นักเรียนชันม.6
้ ที่ไม่ได้ เรียนรด.หยุดเรียน
นักเรียนชันม.6
้ มาเรียนเป็ นวันสุดท้ าย
สอบปลายภาค
สอบ O-NET

เรื่ องการเรี ยนพิเศษ
ในภาคเรียนที่ 2/2561 นี ้ ทาง ร.ร.เปิ ดสอนพิเศษในวิชาต่างๆ เช่นเคย และจะรับสมัครโดยวิธีการดังนี ้
1. ผู้ปกครองกรอกชื่อนักเรียน รหัสวิชา เลขประจาตัวนักเรี ยน วันที่ต้อ งการเรี ยน ลงในแบบฟอร์ มท้ ายข่าวโรงเรี ยน
โดยสามารถสมัครได้ หลายวิชาแต่วนั จะต้ องไม่ตรงกัน
2. ผู้ปกครองติดแบบฟอร์มที่กรอกแล้ วติดลงสมุดจดการบ้ าน ภายในวัน อังคารที่ 13 พ.ย. 61 (ปิ ดรับแบบฟอร์ มเรี ยน
พิเศษเวลา 15.00น.)
3. กรณีที่มีผ้ สู นใจสมัครเรียนเกินกว่าจานวนที่กาหนด ทางโรงเรียนดาเนินการจับฉลาก
4. ครูที่สอนติดผลการจับฉลากที่สมุดจดการบ้ านของนักเรียนที่สมัครทุกคนในวัน พุธที่ 14 พ.ย. 61
5. ผู้ปกครองที่ได้ รับการยืนยันที่เรียนนาเงินค่าสมัครใส่ซอง และติดลงในสมุดจดการบ้ านของนักเรี ยนเช้ า วันพฤหัสบดี
ที่ 15 พ.ย. 61 โรงเรียนจะเปิ ดวิชา Basic math ให้ กบั กลุม่ นักเรียนชัน้ ป.3-6 และม.1-3 ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในวิชาคณิตศาสตร์ และจะให้ สิทธิ์เรียนเฉพาะกลุม่ ที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านัน้ คุณครูจะติดใบแจ้ งว่านักเรี ยน
คนใดอยู่ในกลุม่ ที่ต้องการความช่วยเหลือบ้ างในสมุดจดการบ้ านของนักเรียน
6. ระยะเวลาของการเรียนพิเศษคือระหว่างวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 61 - ศุกร์ ที่ 15 ก.พ. 62
*** วันที่เรียนพิเศษ ไม่ มีรถโรงเรียนบริการเที่ยวเย็น และเลิกเรียนพิเศษ 16.00น. ***
รหัส
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

วิชา
Computer 001
Computer 002
Computer 003 (Webpage)
Eng 001
Eng 001
Eng 002
Eng 003
Eng 004
Tennis gr 1
Tennis gr 2
โยคะสาหรับเด็ก gr 1
โยคะสาหรับเด็ก gr 2
ดนตรีไทย gr 1
ดนตรีไทย gr 2
BASIC MATH (เฉพาะ sticker)
BASIC MATH (เฉพาะ sticker)
BASIC MATH (เฉพาะ sticker)
ศิลปะ (สีน ้า)

เรียนวัน
ศุกร์
อังคาร
พฤหัส
จันทร์
พุธ
จันทร์
อังคาร
พฤหัส
จันทร์
พุธ
ศุกร์
พฤหัส
จันทร์
ศุกร์
จันทร์ และ พฤหัส
จันทร์ และพฤหัส
จันทร์และพฤหัส
ศุกร์

ระดับชัน้
ป.2-4
ป.2-4
ป.4-6
ป.1
ป.1
ป.2-3
ป.4
ป.5-6
ป.1-ม.3
ป.1-ม.3
ป.1-3
ป.4-ม.3
ป.3- ม.3
ป.3-ม.3
ป.3-4
ป.5-6
ม.1-3
ป.3-6

ค่าสมัคร (บาท) จานวน(คน)
1,200
15
1,200
15
1,200
15
1,500
16
1,500
16
1,500
16
1,500
16
1,500
16
1,200
40
1,200
40
1,200
16
1,200
16
1,200
16
1,200
16
2,000
เฉพาะ sticker
2,000
เฉพาะ sticker
2,000
เฉพาะ sticker
1,500
10

ใบตอบรับ
ข้ าพเจ้ า..............................................................ผู้ปกครองของ...........................................................................
ชัน.........................
้
ได้ รับทราบเรื่องปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2561 เรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ_________________________________ ผู้ปกครอง
ใบสมัครเรียนพิเศษ 2/61
รหัสวิชา (ดูจากตารางด้ านบน)_________________ วิชา __________________________ วัน ________________
ชื่อนักเรียน__________________________________ ชื่อเล่น _________________ ชัน้ _______________
ใบสมัครเรียนพิเศษ 2/61
รหัสวิชา (ดูจากตารางด้ านบน)_________________ วิชา __________________________ วัน ________________
ชื่อนักเรียน__________________________________ ชื่อเล่น _________________ ชัน้ _______________

