ร.ร. อมาตยกุล
ื้ โคโรนา 2019
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
ฉบับที่ 3/2563

แจ ้งเปลีย
่ นแปลงกาหนดการต่างๆ
ึ ษาเอกชน
อ ้างถึงจดหมาย 2 ฉบับจากสานักงานคณะกรรมการสง่ การศก
คือ

ที่ ศธ 211.6/2847 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรือ
่ งมาตรการป้ องกัน
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
https://opec.go.th/web/wp-content/uploads/2020/02/covid19-2.pdf
ที่ ศธ 211.6/3358 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรือ
่ งมาตรการป้ องกันการ
ื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แพร่ระบาดของโรคติดเชอ
https://opec.go.th/web/index.php/2020/03/04/the-protectivemeasures-for-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19/

เพือ
่ เป็ นไปตามมาตรการของภาครัฐ โรงเรียนอมาตยกุลได ้พิจารณาอย่าง
ดีแล ้ว เห็นสมควรเปลีย
่ นแปลงกาหนดการต่างๆ และขอแจ ้งให ้ทราบ ดังนี้
1. เรือ
่ งการรับสมุดพกและผลการเรียน
 ขอยกเลิกกาหนดการรับผลการเรียนและสมุดพกในวันที่ 21
มีนาคม 2563
ึ ษา
 นักเรียนทุกคนทีจ
่ ะเรียนต่อทีโ่ รงเรียนอมาตยกุลในปี การศก
2563 ให ้มารับผลการเรียนและสมุดพกเป็ นชว่ งเปิ ดภาคเรียน
1/2563
ั ้ (จบชว่ งชน
ั ้ คือ จบป.6 ม.3 และ ม.6)
 นักเรียนทีไ่ ม่ได ้จบชว่ งชน
แต่มค
ี วามประสงค์จะย ้ายโรงเรียน และแจ ้งความประสงค์ไว ้แล ้ว
ให ้มารับผลการเรียนและ ปพ.1 ได ้ในวันที่ 2 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

ั ้ คือ ป.6 ม.3 และ ม.6 ให ้มารับผลการ
 นักเรียนทีจ
่ บชว่ งชน
เรียนได ้ ดังนี้
ั้
ชน

รับผลการเรียนวันที่

ป.6

2 เมษายน 2563

ม.3

2 เมษายน 2563

ม.6

17 เมษายน 2563

2. เรือ
่ งการชาระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563
 ขอยกเลิกกาหนดการรับชาระเงินสดสาหรับค่าเทอมภาคเรียน
ที่ 1/2563 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 และขอให ้ผู ้ปกครองทีย
่ งั
ไม่ได ้ชาระค่าเทอมสาหรับภาคเรียนที่ 1/2563 โปรดชาระค่า
ี อ
ื่
เทอมโดยวิธก
ี ารโอนเงินเข ้าบัญชช
ื่ บัญช ี : โรงเรียนอมาตยกุล
ชอ
ธนาคาร : ธนาคารทหารไทย สาขาบางบัว
เลขบัญช ี : 103-2-55188-7
จานวนเงิน : 14,000 บาท
ได ้ตัง้ แต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2563
ี ล ้ว กรุณาสง่ หลักฐานการโอนเงิน พร ้อม
เมือ
่ โอนเงินเข ้าบัญชแ
ื่ และนามสกุลและห ้องเรียนชน
ั ้ ใหม่ของนักเรียน สง่ มา
เขียนชอ
ที่
Email : AMATPAY@YAHOO.COM
ี ี้เป็ นบัญชช
ี วั่ คราว ใชเฉพาะกรณี
้
*บัญชน
เหตุ COVID-19
3. เรือ
่ งการเรียนพิเศษภาคฤดูร ้อนของนักเรียนปั จจุบัน
 ขอยกเลิกการเรียนพิเศษภาคฤดูร ้อนของนักเรียนปั จจุบัน
ผู ้ปกครองสามารถติดต่อเพือ
่ รับค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร ้อนคืน
ได ้ในชว่ งเปิ ดภาคเรียน 1/2563 โดยนาใบเสร็จค่าเรียนตัวจริง
และสาเนาบัตรประชาชนของผู ้มารับเงิน มาแสดง
ั ้ ป.1
4. เรือ
่ งการประชุมผู ้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียนชน
 โรงเรียนแจ ้งงดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียน
ั ้ ป.1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2563
ชน
ั ้ มารับคูม
 ให ้ผู ้ปกครองนักเรียนใหม่ทก
ุ ชน
่ อ
ื ผู ้ปกครองในวันที่
22 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

ั ้ ป.1 ไม่ต ้องมา
 ผู ้ปกครองของนักเรียนปั จจุบันทีจ
่ ะเรียนต่อชน
รับคูม
่ อ
ื ผู ้ปกครอง ทางโรงเรียนจะแจกให ้ในวันเปิ ดภาคเรียน
5. เรือ
่ งการเรียนพิเศษภาคฤดูร ้อนของนักเรียนใหม่
 โรงเรียนเปลีย
่ นกาหนดการเรียนพิเศษภาคฤดูร ้อนของนักเรียน
ั ้ จากเดิมชว่ งเดือนเมษายน 2563 เป็ นวันที่ 1 – 15
ใหม่ทก
ุ ชน
พฤษภาคม 2563
 หากสถานการณ์โรค COVID-19 ยังไม่คลีค
่ ลาย อาจมีการ
เปลีย
่ นแปลง โปรดติดตามทาง
WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM
6. เรือ
่ งการขอใบรับรองชนิดต่างๆ
 ผู ้ปกครองทีข
่ อใบรับรองต่างๆ ไว ้ สามารถมารับได ้ในวันที่ 21
มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
7. เรือ
่ งการเปิ ดภาคเรียน 1/2563
 ยังคงกาหนดการเดิม
 หากมีการเปลีย
่ นแปลงจะแจ ้งทาง
WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM
8. เรือ
่ งมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอให ้
ึ ษาจดหมายจาก สช. ทัง้ 2 ฉบับข ้างต ้น และปฏิบัตต
ผู ้ปกครองศก
ิ าม
อย่างเคร่งครัด
ภาคเรียนทีผ
่ า่ น มีการประกาศหยุดเรียนอยูเ่ ป็ นระยะๆ การปิ ดเรียนแต่
่ ค่าฝุ่ น PM2.5 การแพร่ระบาด
ละครัง้ มาจากปั จจัยทีเ่ ราควบคุมไม่ได ้ เชน
ของโรคไข ้หวัดสายพันธุต
์ า่ งๆ ซงึ่ สถานการณ์แบบนี้แทบไม่เคยเกิดขึน
้
ในชว่ ง 20 ปี แรกของการเปิ ดโรงเรียน
ึ ษา 2563 ทีจ
ปี การศก
่ ะถึงนี้ ซงึ่ เป็ นปี ที่ 31 ของโรงเรียน ทุกฝ่ ายคง
่ การทาเด็กๆ ให ้แข็งแรง ออกกาลังกาย และ
ต ้องวางแผนรับมือให ้ดี เชน
ทานอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ทางโรงเรียนต ้องจัดกิจกรรมกลางแจ ้งให ้มาก
ขึน
้ และวางระบบเฝ้ าระวังทุกๆ โรคในทุกฤดูกาล
โลกกาลังเปลีย
่ นไป อาจมีเหตุการณ์อน
ื่ ๆ ทีเ่ ราไม่คาดคิด ทุกคนต ้อง
เข ้มแข็ง และร่วมมือกันผ่านวิกฤตไปให ้ได ้
โรงเรียนอมาตยกุล
11 มีนาคม 2563

