ข่ าว ร.ร อมาตยกุล
กาหนดการสอบและปิ ด – เปิ ด ภาคเรียน
วัน – ชัน้
9 พฤศจิกายน 63 ชัน้ ป.1-2, ป.4-ป.5, ม.1-3
10 พฤศจิกายน 63 ชัน้ ป.3, ป.6, ม.4-ม.6
10 พฤศจิกายน 63 ชันอนุ
้ บาล 1-3
11 - 30 พฤศจิกายน 63 ชัน้ อ.1-ม.6
1 ธันวาคม 63 ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6
2 ธันวาคม 63 อ.1-3 และ ป.1-ป.3

ปี ที่ 30 ฉบับที่ 182
พฤศจิกายน 2563
กาหนดการ
สอบและมาโรงเรี ยนวันสุดท้ าย
ป.3, ป.6, ม.4-ม.6 หยุด
สอบและมาโรงเรี ยนวันสุดท้ าย
ป.1-2, ป.4-ป.5, ม.1-3 หยุด
มาโรงเรี ยนวันสุดท้ าย
ปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2563
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2563 รับสมุดรายงาน
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2563 รับสมุดรายงาน

อย่ างไรก็ตาม เนื่ องจากยังอยู่ในช่ วงที่ทัง้ โลกมีการระบาดของ COVID-19 กรุ ณาติดตามข่ าวการเปิ ด-ปิ ด
ภาคเรียนและแจ้ งเรื่องอื่นๆ ทาง WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ค่ ะ
การชาระค่ าเทอม 2/63 และ การชาระค่ าเทอมด้ วยระบบ Bill Payment
ด้ วยในภาคเรี ยนที่ 1/2563 ที่กาลังจะจบนี ้ ในช่วงแรกทางโรงเรี ยนเปิ ดเรี ยนแบบสลับวันในชันอนุ
้ บาล 1 – มัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ทาให้ นกั เรี ยนไม่ได้ มาเรี ยนทุกวัน ทางโรงเรี ยนจึงจะลดค่าเทอมให้ กบั นักเรี ยนในชันดั
้ งกล่าวสาหรับภาคเรี ยนหน้ า และ
ออกใบเสร็จเท่ากับจานวนจ่ายจริง (ซึง่ จะน้ อยกว่าใบอนุญาต)
สาหรับชันเรี
้ ยนอื่นๆ จะเรี ยกเก็บค่าเทอมตามปกติ รายละเอียด ดังนี ้
ช่องทางการชาระเงิน
ช่วงเวลาที่ต้องชาระเงิน
จานวนเงินที่ต้องชาระ
ใบแจ้ งชาระค่ าเทอม

1. ผ่าน counter ธนาคารกรุงไทย (10 บาท)
2. ผ่าน application กรุงไทย NEXT
6 – 28 พฤศจิกายน 2563
ชัน้ อนุบาล 1 – ม.1 13,000 บาท
ชัน้ ม.2 – ม.6
14,000 บาท
ทางโรงเรียนแจกให้ กับนักเรียนทุกคน

การเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563
ในภาคเรี ยนที่ 2/2563 หากไม่มีการระบาดของ COVID-19 โรงเรี ยนจะกาหนดเวลาเลิกเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละระดับ
ดังนี ้
ระดับชัน้
อนุบาล 1 – 2
อนุบาล 3
ป.1 – ป.6
ม.1 – ม.6

เวลาเลิกเรี ยน / เวลาผู้ปกครองมารั บ
ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรี ยนได้ 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงที่ 1 เวลา 12.00 – 12.30 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 13.45 น. โดยนักเรี ยนนาผ้ ามาปูนอนเองเหมือนเดิม
ผู้ปกครองมารับได้ เวลา 13.45 น.
ผู้ปกครองมารับได้ เวลา 13.45 น. ประตูลานจอดรถเปิ ดเวลา 13.45 น.
เลิกเรี ยนเวลา 14.20 น.

*** อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรมารับนักเรี ยน หรื อนักเรี ยนควรออกจากบริเวณโรงเรี ยนก่อนเวลา 16.30 น.

การขอเอกสารช่ วงปิ ดภาคเรียน
ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนจะไม่มีเจ้ าหน้ าที่มาทางาน กรุณาขอเอกสารต่างๆ ไว้ เนิ่นๆ ตังแต่
้ บดั นี ้ โรงเรี ยนยินดีให้ บริ การออก
ใบรับรองทุกชนิดโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย
เอกสารที่ไม่ มีคะแนน ไม่ มีผลการเรียน
เช่ นใบรับรองการเป็ นนักเรียน หรือเอกสารเพื่อทาวีซ่า
วันที่ขอ
วันที่รับเอกสาร
ก่อนปิ ดภาคเรี ยน
ก่อนปิ ดภาคเรี ยน หรื อ 10 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 15.00 น.
วันที่ขอ
ก่อน 10 พฤศจิกายน 2563

เอกสารที่มีผลการเรียน
วันที่รับเอกสาร
ก่อนปิ ดภาคเรี ยน หรื อ 10 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญสั่งซือ้ เสือ้ พละสาหรับปี 2564
ในภาคเรี ยนที่ 2/2563 จะไม่มีงานวันกีฬาสี แต่จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างห้ อง หรื อ ระหว่างสีอย่างเหมาะสม
ผู้ปกครองสามารถสัง่ ซื ้อเสื ้อพละ (เสื ้อกีฬาสี) ให้ กบั นักเรี ยน และกรุณาสัง่ เผื่อสาหรับปี หน้ าด้ วยค่ะ รายละเอียดดังนี ้
 โปรดกรอกแบบฟอร์ ม ระบุขนาด และจานวนที่ต้องการ ส่งคืนครูประจาชันพร้
้ อมค่าเสื ้อตัวละ 110 บาท
ราคาเดียวกันทุกขนาด
 เสื ้อกีฬาสีมีเบอร์ 4 6 8 10 12 14 16 XL XXL สามารถดูขนาดเสื ้อได้ ที่ห้องธุรการ
 จาหน่ายเสื ้อพละปี ละครัง้ กรุ ณาสัง่ ไว้ เผื่อปี การศึกษาหน้ าด้ วยค่ะ เพราะจะไม่มีจาหน่ายในช่วงเวลาอื่น
กะขนาดไว้ เผื่อปี หน้ าด้ วยนะคะ
แบบสอบถามเรื่องการเรียนต่ อภาคเรียนที่ 2/2563
(ส่งคืนครูประจาชันภายในวั
้
นศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
ข้ าพเจ้ า.........................................................ผู้ปกครองของ.............................................… ชื่อเล่น..................ห้ อง...........
มีความประสงค์ให้ นกั เรี ยนเรี ยนต่อที่ร.ร.อมาตยกุลในภาคเรี ยนที่ 2/2563
ไม่มีความประสงค์ให้ นกั เรี ยนเรี ยนต่อที่ร.ร.อมาตยกุลในภาคเรี ยนที่ 2/2563
การสั่งเสือ้ พละ 2021
ข้ าพเจ้ า_________________________________________ ผู้ปกครองของ___________________________________
ชื่อเล่น_________________________________ ชัน้ _________________
และขอสัง่ เสื ้อกีฬาสี ตามรายการดังนี ้
(สามารถสัง่ สีแดง น ้าเงิน เหลือง ดา ได้ แต่ ในวันเรี ยนพละ/เทนนิส นักเรียนต้ องใส่ สีท่ ตี นสังกัด)
สี

เบอร์

จำนวน

รวม

รวมเงิน (บำท)

