ข่ าวโรงเรียนอมาตยกุล

ปี ที่ 30 ฉบับที่ 179
กันยายน 2563
2558255722 ฉบับ
ที่ 128

เรื่องน่ ายินดี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรี ยนอมาตยกุลได้ รับรางวัล 3 รางวัล คือ โรงเรี ยนที่มีคะแนน O-net
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทกุ วิชา ในระดับชัน้ ป.6, ม.3 และ ม.6

สาหรับระดับชัน้ ม.3 มีเพียง 23 โรงเรี ยนเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ได้ รับเกียรติบตั รนี ้ และ ระดับชัน้ ม.6 มีเพียง 15
โรงเรี ยนเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ได้ รับเกียรติบตั รนี ้ค่ะ ขอบคุณเด็กๆ ที่ตงใจท
ั ้ าข้ อสอบ ขอบคุณคุณครูที่ตงใจสอนค่
ั้
ะ
ประกาศรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
 ผู้ปกครองปั จจุบนั ที่มีบตุ รหลานที่จะเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล 1 ปี การศึกษา 2564 ยื่นใบสมัครที่ธุรการได้ ตงแต่
ั้
บัดนี ้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เท่านัน้ หมายถึงน้ องแท้ ๆ หรือลูกพี่ลูกน้ อง ของนักเรี ยนปั จจุบัน
 ร.ร.อมาตยกุล จะยืนยันที่เรี ยนให้ กบั น้ องแท้ ๆ และลูกพี่ลกู น้ องของนักเรี ยนปั จจุบนั โดยประกาศผลใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทาง www.amatyakulschool.com และชาระค่าเทอมในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม
2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ปั ญหารถติดที่ลานจอดรถช่ วงบ่ าย
ต้ องขอโทษด้ วยค่ะที่โรงเรี ยนมีที่จอดรถจากัดและไม่เพียงพอ ทาให้ ชว่ งเวลา 13.25 – 14.10 น ซึง่ เป็ นช่วงที่
ผู้ปกครองมารับนักเรี ยนพร้ อมๆกัน มีปัญหาการจราจรติดขัด ทางโรงเรี ยนวางแผนบรรเทาปั ญหาดังกล่าว ดังนี ้
 จัดให้ มีการ หมุนเวียนคุณครูและเจ้ าหน้ าที่ ไปช่วยดูแลการจราจร ในช่วงเวลาประมาณ
13.25 – 13.45 น. ซึง่ เป็ นช่วงที่มีปัญหาสูงสุด วันละประมาณ 8 ท่าน
 จัดคุณครูและเจ้ าหน้ าที่ไว้ หน้ าอาคารเรี ยน เพื่อช่วยตามนักเรี ยน
 เจาะทางเข้ าเพิ่ม 1 ช่ องทาง เพื่อจัดรถเข้ าเมื่อการจราจรเริ่มล๊ อค วางแผนจะเปิ ดช่ องทางนีเ้ ป็ น
ช่ วงๆ ขึน้ กับสภาพการจราจร
 ขอร้ องให้ ผ้ ปู กครองทยอยมารับนักเรี ยน หากท่านนารถมาจอดหลังเวลา 14.30 น. ได้ จะดีที่สดุ
เรื่องรถโรงเรี ยน สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาล 1-3 ที่เข้ าใหม่
ด้ วยในช่วงโควิดนี ้ โรงเรี ยนจากัดจานวนนักเรี ยนบนรถ และพยายามจัดสายรถให้ นกั เรี ยนนั่งรถไม่นาน จึงไม่
สามารถจัดรถโรงเรี ยนให้ กบั นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 1 ที่เข้ าใหม่ได้ ในภาคเรี ยนหน้ าเมื่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิ ดให้ บริ การ
ตลอดทังสาย
้
จะมีนกั เรี ยนจานวนหนึง่ ไปใช้ บริการรถไฟฟ้าแทนรถโรงเรี ยน เมื่อถึงเวลานันทางโรงเรี
้
ยนจะจัดสายรถใหม่
และอาจให้ บริการนักเรี ยนที่ขอใช้ รถไว้ ได้ มากขึ ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้เรามีที่ว่างที่พอจะให้ บริ การสาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 1 – 3 ได้ เฉพาะบางสถานที่ที่รถ
โรงเรี ยนเข้ าไปส่งนักเรี ยนอยู่แล้ ว และไม่ทาให้ ต้องใช้ เวลาเพิ่ม ขณะนี ้
เรามีที่วา่ งเฉพาะรถเที่ยวเย็น ตามตารางด้ านล่างนี ้ ผู้ปกครองกรุณาติดต่อครูดา ธุรการ เพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้
บริการค่ะ
ตารางแสดงสถานที่ และจานวนที่ว่าง ที่รถโรงเรี ยนของโรงเรียนสามารถไปส่ งนักเรียนได้ ในเที่ยวเย็น
(พิจารณารับนักเรี ยนใหม่ ชัน้ อนุบาล 1 – 3 ก่ อน)
รถหมายเลข
13/3
14/3
16/1
18/1
19/2
19/3
21/2
22/2
23/1
24/3

สถานที่
พหลโยธิน 57 59
ม. ออลสวีท ม. บุราศิริ ม. พลีโน the Plant Simpls สายไหม
ม. The Plant Simples ม. คาซ่าเพิ่มสิน – วัชรพล ม. Vista Avenue
ม. บุราศิริ สายไหม ม. โกลเด้ นทาวน์ ถ. สุขาภิบาล 5
ซ. ลาดปลาเค้ า 57,60, 63, 78, 82 ม. ลัดดารมย์ รามอินทรา 14
กรมป่ าไม้ กรมทางหลวง เสนานิคม 115
ม. เธียรสวน ม. จามจุรีย์พาร์ ค ม. ศุภาลัยพาร์ ควิลล์
ซ.รามอินทรา 23
บริเวณใกล้ เคียงวัดไตร ซ. รามอินทรา 8 ซ. รามอินทรา 6
แฟรต ศรภ. ตลาด กม.2
ม. สราสิณี ม. ไปรษณีย์ ซ. พหล 48 ม. ศุภาลัย พาร์ ควิลล์
ซ.มัยลาภ รามอินทรา

จานวนที่รับได้
(คน)
3
3
3
3
3
2
3
1
3
1

 ทางร.ร.จะพิจารณาจัดรถให้ ตามความเหมาะสม ติดต่อครูดา 02-9728890 ค่ะ
 หากมีสถานการณ์โควิดระบาดรอบ 2 และต้ องย้ อนกลับมาสลับกันมาเรี ยน จะไม่มีรถให้ กบั นักเรี ยนที่จดั
ให้ ใหม่คะ่
การคานวณค่ ารถโรงเรียน
ด้ วยในภาคเรี ยนนี ้ มี บ างช่ ว งที่ นั ก เรี ยนสลั บ กั น มา เรี ยน โรงเรี ยนจึ ง จะเรี ยกเก็ บ ค่ า รถ 4 เดื อ น
จากเดิม 4.4 เดื อน และจะเรี ย กเก็ บค่า รถระหว่างวัน ที่ 1 - 5 ตุลาคม 2563 โดยช าระมากับ พนัก งานขับรถค่ะ
รายละเอียดจะแจ้ งอีกครัง้ หนึง่
ขอเชิญร่ วมฟั งการบรรยาย “เทคนิคการคิดคะแนน วางแผนอย่ างไร ให้ สอบเข้ ามหาวิทยาลัยได้ รุ่นที่ 6”
ระบบการรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนต่อในสถาบันอุดมศึกษามี ความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยเฉพาะใน
ปี การศึกษา 2564 ที่จะถึงนี ้ การเข้ าใจระบบ TCAS จะเป็ นประโยชน์ในการช่วยบุตรหลานคิดคะแนนและวางแผนการ
เข้ าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัย
ร.ร.จึงจัดการบรรยายเรื่ อง TCAS สาหรับผู้ปกครอง นักเรี ยนชัน้ ม.5 - ม.6 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 14.00 น.- 15.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถโทรมาสมัครได้ ที่ธุรการ 02 – 9728890, 02 -9728894 ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
รับจานวนจากัดเพียง 30 ท่าน และไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยค่ะ

ปฏิทนิ ภาคเรียนที่ 1/2563
กันยายน 2563
4 – 7 ก.ย. 63
23 – 25 ก.ย. 63
1 – 30 ก.ย. 63
ตุลาคม 2563
5 – 20 ต.ค. 63
7 – 9 ต.ค. 63
13 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63

1 – 31 ต.ค. 63

พฤศจิกายน 2563
4 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
2 – 6 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63
11 – 30 พ.ย. 63
ธันวาคม 2563
1 ธ.ค. 63
2 ธ.ค. 63

กิจกรรม
วันหยุด
ค่ ายพักแรม ที่ไร่ อมาต วังน้ อย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ศิลปะยึกยือ ฝึ กท่าวิ่ง 5 ท่า
วาดภาพ 6 ขันตอน
้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ศิลปะยึกยือ slow jogging
กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย น
รู้ ทัน แชร์ ลูก โซ่ โต๊ ะ ข่ า ว
รักการอ่าน Eng และอื่นๆ

ระดับชัน้
ม.6 ก และ ม.6 ศิลป์
ป.1 – ป.3
ป.4 – ป.6
ม.1 – ม.6

ทัศนศึกษา
ค่ ายพักแรม ที่ไร่ อมาต วังน้ อย
วันหยุด วันคล้ ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุด วันปิ ยะมหาราช
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ศิลปะยึกยือ ฝึ กนับเลข
ฝึ กสมองลองทา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ศิลปะยึกยือ ห่อของขวัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน วาดภาพเล่าเรื่ อง
สื่อสารสร้ างสรรค์ เรื่ องเล่าชาววิทย์ คัดลายมือ
สนุกคิดเลข

ป.1 – ป.5
ม.6 ข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ห่อของขวัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ฝึ กตาและมือ ทักษะการคิด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน นิทาน Pop - up
ป.1 ป.2 ป.3 ม.1 ม.2 ม.3 สอบ
ป.4 ป.5 ป.6 ม. 4 ม.5 ม.6 หยุด
ป.4 ป.5 ป.6 ม. 4 ม.5 ม.6 สอบ
ป.1 ป.2 ป.3 ม.1 ม.2 ม.3 หยุด
ปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2563

ป.4 – ป.6
ป.1 – ป.3
ม.1 – ม6

เปิ ดภาคเรี ยน 2/2563
เปิ ดภาคเรี ยน 2/2563

อ.1, ป.4 – ม.6
อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.3

ป.1 – ป.3
ป.4 – ป.6
ม.1 – ม.6

อ.1 – ม.6

*** ปฏิทนิ กิจกรรมข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

