ปี ที่ 28 ฉบับที่ 165
สิงหาคม 2561
ข่ าวโรงเรียนอมาตยกุล

ข่าวร.ร.ฉบับนี ้ขอแจ้ งเรื่ องการสมัครเข้ าเรี ยนปี การศึกษา 2562 สาหรับน้ องแท้ ๆ ของนักเรี ยน แจ้ ง
ผลการสอบเข้ ามหาวิทยาลัย และขอประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษสาหรับบางชั ้นเป็ นเวลา 1 วันค่ะ
แจ้ งข่ าวการรับสมัครนักเรียนปี การศึกษา 2562
 ผู้ปกครองปั จจุบนั ที่มีบุตรหลานที่จะเข้ าเรี ยนชั ้นอนุบาล 1 ปี การศึกษา 2562 ยื่นใบสมัคร
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 หมายถึงน้ องแท้ ๆ และลูกพี่ลกู น้ อง ของนักเรี ยนปั จจุบนั
 ร.ร.อมาตยกุล จะยืนยันที่เรี ยนให้ กบั น้ องแท้ ๆ ของนักเรี ยนปั จจุบนั
 ร.ร.อมาตยกุล จะพิจารณาลูกพี่ลกู น้ องของนักเรี ยนปั จจุบนั เป็ นกรณีพิเศษ
 ประกาศผลรอบนี ้ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ทาง www.amatyakulschool.com
 ชาระค่าเทอม 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 เนื่องจากมีการสร้ างรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ทาให้ รถติดมาก เรามีปัญหาเรื่ องเส้ นทางและการ
ให้ บริ การรถโรงเรี ยน ทาให้ ไม่สามารถให้ บริ การนักเรี ยนทุกคนที่ขอใช้ รถได้
ประกาศหยุดเรียน ชัน้ อ.1 – ป.3 และ ชัน้ ม.1 เป็ นเวลา 1 วัน
ด้ วยในวันศุกร์ 7 กันยายน 2561 จะมีงานแสดงความสามารถของนักเรี ยนชัน้ ป.4 – ป.6
ภายใต้ ชื่องาน “มหกรรมทาคะแนน” รู ปแบบของงานจะเป็ นการแสดงความสามารถด้ านต่างๆ ตาม
ความถนัดของนักเรี ยน ในรูปแบบของการแข่งขันกันเป็ นทีม (1 ห้ องแบ่งเป็ น 2 ทีม) ประกอบด้ วย การ
แสดงความสามารถด้ านการอ่าน การเล่า การร้ องเพลง และความสามารถพิเศษด้ านอื่นๆ โดยขอเชิญ
ผู้ปกครองนักเรี ยนชั ้น ป.4 – ป.6 ร่ วมชมการแสดงและเป็ นกาลังใจให้ บุตรหลานและให้ เกียรติร่วมเป็ น
กรรมการตัดสิน ในวันจัดงานทางโรงเรี ยนจึงมีความจาเป็ นต้ องประกาศหยุดเรี ยน ชั ้น อ.1 – ป.3 และ
ชั ้น ม.1 เป็ นเวลา 1 วัน
เริ่มใช้ หนังสือแบบฝึ กหัดเสริมเป็ นภาษาอังกฤษ
ตั ้งแต่เดือนกันยายน 61 เป็ นต้ นไป โรงเรี ยนเริ่ มจัดหนังสือแบบฝึ กหัดเสริ มวิชาคณิตศาสตร์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ให้ กับนักเรี ยนชัน้ ป.4 ป.5 ป.6 และ ม.3 โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย การทดลองจัด
แบบฝึ กหัดเสริ มเป็ นภาษาอังกฤษเช่นนี ้ก็เพื่อให้ นักเรี ยนได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ ได้ ทาความคุ้นเคยกับศัพท์
ต่างๆ เพื่อจะยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรี ยนตามที่โรงเรี ยนได้ ตั ้งเป้าหมายไว้ ว่าจะเป็ น
้ าษาอ ังกฤษได้’ และจะเพิ่มระดับชั ้นในปี
English Literacy School หรือ โรงเรียน ‘เด็กไทยใชภ
การศึกษาถัดไป และโรงเรี ยนอาจมีความจาเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่าหนังสือภาษาอังกฤษในปี การศึกษา
2562 เนื่องจากหนังสือที่ใช้ เป็ นหนังสือที่ถกู ต้ องตามลิขสิทธิ์ และสัง่ นาเข้ ามาจากประเทศสิงคโปร์
แจ้ งผลการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชัน้ ม.6 ปี 60
ปี นี ้นักเรี ยนสอบติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็ นจานวนมากเช่นเดียวกับทุกๆ ปี ขอแสดงความ
ยินดีกบั นักเรี ยนอมาตยกุล รุ่นที่ 14 และขอแจ้ งผลเท่าที่มีข้อมูล ดังนี ้
ลำดับ
ที่
1

คณะ/สำขำวิชำ

มหำวิทยำลัย

คณะบริหำรธุรกิจบัญชี

สถำบันเทคโนโลยีไทย - ญีป
่ ุ่ น

2

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย

สถำบันเทคโนโลยีไทย - ญีป
่ ุ่ น

3

สถำบันกำรบินพลเรือน

สถำบันกำรบินพลเรือน

4

วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล ้ำ

วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล ้ำ

5

วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

7

วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก
คณะบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำกำรจัดกำรครัวและศิลปะกำรประกอบอำหำร
คณะแพทย์แผนจีน

8

คณะกำยภำพบำบัด

ม.หัวเฉียว

9

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำภำษำอังกฤษ

ม.หอกำรค ้ำไทย

10

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวัสดุนำโน

ม.ศิลปำกร

11

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวัสดุนำโน

ม.ศิลปำกร

12

คณะวิทยำกำรจัดกำร

ม.ศิลปำกร

13

คณะมัณฑนศิลป์

ม.ศิลปำกร

14

ม.ศิลปำกร

17

คณะโบรำณคดี สำขำโบรำณคดี
่ สำร
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ
สำขำนิเทศศำสตร์
คณะศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
คณะนิเทศศำสตร์

18

คณะสังคมศำสตร์ สำขำสังคมศำสตร์เพือ
่ กำรพัฒนำ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

19

คณะสังคมศำสตร์ สำขำประวัตศ
ิ ำสตร์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

20

คณะศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำบริกำรและกำรท่องเทีย
่ ว

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

21

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

23

คณะพลศึกษำ
่ สำรสังคม
คณะนวัตกรรมสือ
สำขำกำรแสดงและกำกับกำรแสดง
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ

24

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ม.พระจอมเกล ้ำ ลำดกระบัง

25

คณะวิศวกรรมกำรผลิต สำขำวิศวนำโน

ม.พระจอมเกล ้ำ ลำดกระบัง

26

คณะนิตศ
ิ ำสตร์

ม.รำมคำแหง

27

คณะสังคมศำสตร์

ม.รำชภัฎพระนคร

28

คณะนิเทศศำสตร์

ม.รำชภัฎพระนคร

29

ดุรย
ิ ำงคศิลป์

ม.รังสิต

30

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวซ่อมบำรุงอำกำศยำน

ม.รังสิต

31

วิศวกรรมซอฟแวร์

ม.แม่ฟ้ำหลวง

32

คณะเศรษฐศำสตร์

ม.แม่โจ ้

33

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

ม.มหิดล

34

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ม.มหิดล

35

คณะวิทยำศำสตร์ (อินเตอร์)

ม.มหิดล

36

คณะวิทยำศำสตร์

ม.มหิดล

37

คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำช

ม.มหิดล

38

คณะสหเวชศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

39

คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ สำขำภูมส
ิ ถำปั ตยกรรม

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

40

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

41

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

42

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมทรัพยำกรธรณี

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

43

คณะวิศวกรรมศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

44

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

6

15
16

22

ิ ธำนี
วิทยำลัยดุสต
ม.หัวเฉียว

ม.ศิลปำกร
ม.ศรีปทุม
ม.ศรีปทุม

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.พระจอมเกล ้ำ ลำดกระบัง

45

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

46

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำธรณีวท
ิ ยำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

47

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำพฤกษศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

48

คณะรัฐศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

49

คณะเภสัชศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

50

คณะนิตศ
ิ ำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

51

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ม.บูรพำ

52

คณะสังคมวิทยำและมนุษยวิทยำ สำขำสังคมและมนุษย์

ม.ธรรมศำสตร์

53

คณะสหเวชศำสตร์ สำขำเทคนิคกำรแพทย์

ม.ธรรมศำสตร์

54

ม.ธรรมศำสตร์

56

คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

57

คณะแพทย์แผนจีน

ม.ธรรมศำสตร์

58

คณะนิตศ
ิ ำสตร์

ม.ธรรมศำสตร์

59

คณะนิตศ
ิ ำสตร์

ม.ธรรมศำสตร์

60

คณะนิตศ
ิ ำสตร์

ม.ธรรมศำสตร์

61

ม.เทคโนโลยีรำชมงคล

63

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวไฟฟ้ ำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สำขำเทคโนโลยีเครือ
่ งกลและยำนยนต์
คณะสถำปั ตยกรรม

64

่ สำรสังคม
คณะศิลปศำสตร์ สำขำนวัตกรรมสือ

ม.พระจอมเกล ้ำ ธนบุรี

65

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ม.พระจอมเกล ้ำ ธนบุรี

66

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ม.พระจอมเกล ้ำ ธนบุรี

67

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ม.พระจอมเกล ้ำ ธนบุรี

68

คณะวิจต
ิ รศิลป์ สำขำศิลปกำรถ่ำยภำพ

ม.เชียงใหม่

69

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำปรัชญำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำกำรบริหำรและกำรพัฒนำชุมชน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์)

ม.เชียงใหม่

ม.เกษตร

74

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
สำขำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย
่ ว
คณะวิศวกรรมศำสตร์เครือ
่ งกล

75

คณะอุตสำหกรรมศำสตร์ สำขำพัฒนำผลิตภัณฑ์

ม.เกษตร

76

ม.เกษตร

78

คณะอุตสำหกรรมศำสตร์
คณะอุตสำหกรรมเกษตร
สำขำเทคโนโลยีอต
ุ สำหกรรมเกษตร
คณะสิง่ แวดล ้อม สำขำสิง่ แวดล ้อม

79

คณะสัตวแพทยศำสตร์

ม.เกษตร

80

คณะสังคมศำสตร์ สำขำภูมศ
ิ ำสตร์

ม.เกษตร

81

คณะสังคมศำสตร์ สำขำจิตวิทยำ (ภำคพิเศษ)

ม.เกษตร

82

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวไฟฟ้ ำเครือ
่ งกลกำรผลิต

ม.เกษตร

83

คณะวิศวกรรมศำสตร์เครือ
่ งกล

ม.เกษตร

84

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ไฟฟ้ ำเครือ
่ งกล (ภำคพิเศษ)

ม.เกษตร

55

62

70
71
72
73

77

ม.ธรรมศำสตร์
ม.ธรรมศำสตร์

ม.พระจอมเกล ้ำ พระนครเหนือ
ม.พระจอมเกล ้ำ ธนบุรี

ม.รำชภัฏ จันทรเกษม
ม.เกษตร
ม.เกษตร
ม.เกษตร

ม.เกษตร
ม.เกษตร

ม.เกษตร

86

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 2 ปริญญำ
สำขำกำรบินและอวกำศ (นำนำชำติ)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมวัสดุ

87

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์)

ม.เกษตร

88

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ม.เกษตร

89

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ม.เกษตร

90

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำชีวเคมี

ม.เกษตร

91

คณะรัฐศำสตร์

ม.เกษตร

92

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำธุรกิจจีน

ม.เกษตร

93

คณะมนุษยศำสตร์

ม.เกษตร

94

คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร

ม.เกษตร

95

คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน

ม.เกษตร

96

่ ดิจท
คณะดิจท
ิ ัลมีเดียและศิลปะภำพยนตร์ สำขำสือ
ิ ัล

ม.กรุงเทพ

85

ม.เกษตร

ขอเชิญสั่งเสือ้ กีฬาสี/เสือ้ พละ สาหรับงานวันกีฬาสี ปี 2562
ในภาคเรี ยนที่ 2/2561 จะมีงานวันกีฬาสีของนักเรี ยนทุกระดับชั ้น และมีการจัดทาเสื ้อกีฬาสี
ประจาปี ผู้ปกครองสามารถสัง่ ซื ้อเสื ้อกีฬาสีให้ กบั นักเรี ยนได้
 โปรดกรอกแบบฟอร์ ม ระบุขนาด และจานวนที่ต้องการ ส่งคืนครู ประจาชั ้นพร้ อมค่าเสื ้อ
ตัวละ 100 บาท
 เสื ้อกีฬาสีมีเบอร์ 4 6 8 10 12 14 16 XL XXL สามารถดูขนาดเสื ้อได้ ที่ห้องธุรการ
 นักเรี ยนสามารถสัง่ ได้ หลายตัว แต่วนั ที่มาเรี ยนพละ / เทนนิส ต้ องใส่สที ี่ตวั เองสังกัด
 จาหน่ายเสื ้อพละปี ละครัง้ ไม่มีจาหน่ายในช่วงเวลาอื่น
 สามารถสัง่ เผื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ ค่ะ
แบบตอบรับข่ าวร.ร.ฉบับที่ 165 เดือนสิงหาคม 2561 และการสั่งเสือ้ กีฬาสี 2019
ข้ าพเจ้ า____________________________________ ผู้ปกครองของ____________________________
ชื่อเล่น_________________________________ ชั ้น _________________
ได้ รับทราบข่าว ร.ร. ฉบับที่ 165 เดือนสิงหาคม 2561 แล้ ว และขอสัง่ เสื ้อกีฬาสี ตามรายการดังนี ้
(สามารถสัง่ สีแดง น ้าเงิน เหลือง ดา ได้ แต่ ในวันเรียนพละ/เทนนิส นักเรียนต้ องใส่ สีท่ตี นสังกัด)
สี

เบอร์

จำนวน

รวม

รวมเงิน (บำท)

