
 
 

                      ข่าว ร.ร อมาตยกุล                                           ปีที่ 30 ฉบับที่ 182 
                                                                                                                              พฤศจิกายน 2563      
ก าหนดการสอบและปิด – เปิด ภาคเรียน  

วัน –  ชัน้ ก าหนดการ 
  9  พฤศจิกายน 63   ชัน้ ป.1-2,  ป.4-ป.5,  ม.1-3 สอบและมาโรงเรียนวนัสดุท้าย 

ป.3, ป.6, ม.4-ม.6 หยดุ 
 
 

10  พฤศจิกายน 63   ชัน้ ป.3, ป.6, ม.4-ม.6 สอบและมาโรงเรียนวนัสดุท้าย 
ป.1-2,  ป.4-ป.5,  ม.1-3 หยดุ 

10  พฤศจิกายน 63   ชัน้อนบุาล 1-3 มาโรงเรียนวนัสดุท้าย 
11 - 30 พฤศจิกายน 63  ชัน้ อ.1-ม.6 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 
1 ธนัวาคม 63  ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 รับสมดุรายงาน 
2 ธนัวาคม 63  อ.1-3 และ ป.1-ป.3 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 รับสมดุรายงาน 

    
   
  อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงท่ีทัง้โลกมีการระบาดของ COVID-19  กรุณาติดตามข่าวการเปิด-ปิด
ภาคเรียนและแจ้งเร่ืองอ่ืนๆ ทาง WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ค่ะ 
 
การช าระค่าเทอม 2/63 และ การช าระค่าเทอมด้วยระบบ Bill Payment  
  ด้วยในภาคเรียนท่ี 1/2563  ท่ีก าลงัจะจบนี ้ ในชว่งแรกทางโรงเรียนเปิดเรียนแบบสลบัวนัในชัน้อนบุาล 1 – มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 ท าให้นกัเรียนไมไ่ด้มาเรียนทกุวนั ทางโรงเรียนจงึจะลดคา่เทอมให้กบันกัเรียนในชัน้ดงักลา่วส าหรับภาคเรียนหน้า  และ
ออกใบเสร็จเทา่กบัจ านวนจา่ยจริง (ซึง่จะน้อยกวา่ใบอนญุาต)   
  ส าหรับชัน้เรียนอ่ืนๆ  จะเรียกเก็บคา่เทอมตามปกต ิ รายละเอียด ดงันี ้
 

ชอ่งทางการช าระเงิน 1.  ผา่น counter ธนาคารกรุงไทย (10 บาท) 
2.  ผา่น application กรุงไทย NEXT 

ชว่งเวลาท่ีต้องช าระเงิน 6 – 28 พฤศจิกายน 2563 
จ านวนเงินท่ีต้องช าระ 
 

ชัน้ อนบุาล 1 – ม.1    13,000 บาท 
ชัน้ ม.2 – ม.6             14,000 บาท 

ใบแจ้งช าระค่าเทอม ทางโรงเรียนแจกให้กับนักเรียนทุกคน 
 
การเปล่ียนแปลงเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 
 ในภาคเรียนท่ี 2/2563 หากไม่มีการระบาดของ COVID-19 โรงเรียนจะก าหนดเวลาเลิกเรียนของนกัเรียนแตล่ะระดบั 
ดงันี ้
 

ระดับชัน้ เวลาเลิกเรียน / เวลาผู้ปกครองมารับ 
อนบุาล 1 – 2 ผู้ปกครองสามารถมารับนกัเรียนได้ 2 ชว่งเวลา คือ 

ชว่งท่ี 1   เวลา 12.00 – 12.30 น. 
ชว่งท่ี 2   เวลา 13.45 น. โดยนกัเรียนน าผ้ามาปนูอนเองเหมือนเดมิ 

อนบุาล 3 ผู้ปกครองมารับได้เวลา 13.45 น.   
ป.1 – ป.6 ผู้ปกครองมารับได้เวลา 13.45 น. ประตลูานจอดรถเปิดเวลา 13.45 น. 
ม.1 – ม.6 เลิกเรียนเวลา 14.20 น.   

 
***  อยา่งไรก็ตาม ผู้ปกครองควรมารับนกัเรียน หรือนกัเรียนควรออกจากบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา 16.30 น. 

 

http://www.amatyakulschool.com/


 
การขอเอกสารช่วงปิดภาคเรียน 
 ในชว่งปิดภาคเรียนจะไมมี่เจ้าหน้าท่ีมาท างาน  กรุณาขอเอกสารตา่งๆ ไว้เนิ่นๆ ตัง้แตบ่ดันี ้โรงเรียนยินดีให้บริการออก
ใบรับรองทกุชนิดโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย 

 
เอกสารที่ไม่มีคะแนน ไม่มีผลการเรียน 

เช่นใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือเอกสารเพื่อท าวีซ่า 
วันท่ีขอ วันท่ีรับเอกสาร 

ก่อนปิดภาคเรียน ก่อนปิดภาคเรียน หรือ  10 พฤศจิกายน 2563  13.00 – 15.00 น. 
 

เอกสารที่มีผลการเรียน 
 

 
 

ขอเชิญส่ังซือ้เสือ้พละส าหรับปี 2564 
 ในภาคเรียนท่ี 2/2563 จะไม่มีงานวนักีฬาสี  แต่จะจัดการแข่งขนักีฬาระหว่างห้อง หรือ ระหว่างสีอย่างเหมาะสม 
ผู้ปกครองสามารถสัง่ซือ้เสือ้พละ (เสือ้กีฬาสี) ให้กบันกัเรียน  และกรุณาสัง่เผ่ือส าหรับปีหน้าด้วยคะ่  รายละเอียดดงันี ้ 

 โปรดกรอกแบบฟอร์ม ระบขุนาด และจ านวนท่ีต้องการ ส่งคืนครูประจ าชัน้พร้อมคา่เสือ้ตวัละ 110 บาท 
ราคาเดียวกนัทกุขนาด  

 เสือ้กีฬาสีมีเบอร์  4  6  8  10  12  14  16  XL  XXL  สามารถดขูนาดเสือ้ได้ท่ีห้องธุรการ  
 จ าหน่ายเสือ้พละปีละครัง้ กรุณาสัง่ไว้เผ่ือปีการศกึษาหน้าด้วยคะ่ เพราะจะไม่มีจ าหน่ายในช่วงเวลาอ่ืน  

กะขนาดไว้เผ่ือปีหน้าด้วยนะคะ 
 

แบบสอบถามเร่ืองการเรียนต่อภาคเรียนที่ 2/2563   
(สง่คืนครูประจ าชัน้ภายในวนัศกุร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2563) 

 

  ข้าพเจ้า.........................................................ผู้ปกครองของ.............................................… ช่ือเลน่..................ห้อง........... 
 
            มีความประสงค์ให้นกัเรียนเรียนตอ่ท่ีร.ร.อมาตยกลุในภาคเรียนท่ี 2/2563 
  ไมมี่ความประสงค์ให้นกัเรียนเรียนตอ่ท่ีร.ร.อมาตยกลุในภาคเรียนท่ี 2/2563 

 
 

การส่ังเสือ้พละ 2021 
 

   ข้าพเจ้า_________________________________________  ผู้ปกครองของ___________________________________   
         ช่ือเลน่_________________________________  ชัน้ _________________ 

 
 และขอสัง่เสือ้กีฬาสี ตามรายการดงันี ้ 
  (สามารถสัง่ สีแดง น า้เงิน เหลือง ด า ได้ แต่ในวันเรียนพละ/เทนนิส นักเรียนต้องใส่สีที่ตนสังกัด) 

 
ส ี เบอร ์ จ ำนวน รวมเงนิ (บำท) 

    
    
    
    
    
  รวม  

 
 

วันท่ีขอ วันท่ีรับเอกสาร 
ก่อน 10 พฤศจิกายน  2563   ก่อนปิดภาคเรียน หรือ   10 พฤศจิกายน  2563   


