
 
 

                      ข่าว ร.ร อมาตยกุล                                           ปีที่ 30 ฉบับที่ 183 
                                                                                                                                 ธันวาคม  2563      
            ขา่ว ร.ร. ฉบบันี ้มีเร่ืองราวและก าหนดการตา่งๆ ท่ีต้องแจ้งให้ทราบดงันีค้ะ่  
 
ปฏิทนิภาคเรียนที่ 2/2563 
 
วันหยุด   

วันท่ี ก าหนดการ 
10 – 11  ธนัวาคม 63 วนัรัฐธรรมนญู และ ชดเชยวนัพอ่ 
31 ธนัวาคม 63 – 1 มกราคม 64 เทศกาลปีใหม ่
26 กมุภาพนัธ์ 64 วนัมาฆบชูา 

 
การสอบ 

วันท่ี สอบ หมายเหตุ 
13 มีนาคม 64 ป.6 สอบ O-Net ท่ี ร.ร.อมาตยกลุ ประกาศผลสอบ 21 เมษายน 64 
13 – 14 มีนาคม 64 ม.3 สอบ O-Net ท่ี ร.ร.อมาตยกลุ ประกาศผลสอบ 22 เมษายน 64 
27 – 28 มีนาคม 64 ม.6 สอบ O-Net ท่ี สนามสอบกลาง ประกาศผลสอบ 26 เมษายน 64 
2 เมษายน 64 ป.3, ป.6, ม.1-3 สอบ ป.1 – 2, ป.4 – 5, ม.4 – 5 หยดุ 
5 เมษายน 64 ป.1 – 2, ป.4 – 5, ม.4 – 5 สอบ ป.3, ป.6, ม.1-3 หยดุ 

 
กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายที่ไร่อมาต อ.วังน้อย 

ชัน้ วันท่ี สถานที่ 
ป.1 21 – 22  ธนัวาคม  2563 ศนูย์การเรียนรู้ ดทูุง่บางเขน 
ป.2 16 – 17  ธนัวาคม  2563 ศนูย์การเรียนรู้ ดทูุง่บางเขน 

ป.3 14 – 15  ธนัวาคม  2563 ศนูย์การเรียนรู้ ดทูุง่บางเขน 

ม.1 

เดือน กมุภาพนัธ์ 2564 จะแจ้งให้ทราบภายหลงัคะ่ ม.2 
ม.4 
ม.5 
ม.3  ประมาณเดือนมกราคม 64 ไร่อมาต  อ.วงัน้อย 
ป.6 ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 64 ไร่อมาต  อ.วงัน้อย 

 
เร่ืองการเรียนพเิศษ 
ในภาคเรียนท่ี 2/2563 นี ้ ทาง ร.ร. เปิดสอนพิเศษหลงัเลิกเรียน (14.00-15.00 น.) และจะรับสมคัรโดยวิธีการดงันี ้ 

1. ผู้ปกครองกรอกช่ือนกัเรียน  รหสัวิชา  เลขประจ าตวันกัเรียน  วนัท่ีต้องการเรียน  ลงในแบบฟอร์มท้ายข่าวโรงเ รียน โดย
สามารถสมคัรได้หลายวิชาแตว่นัจะต้องไมต่รงกนั 

2. ผู้ปกครองติดแบบฟอร์มท่ีกรอกแล้วติดลงสมดุจดการบ้าน ภายในวนัองัคารท่ี 15 ธ.ค. 63  (ปิดรับแบบฟอร์มเรียนพิเศษ
เวลา 15.00 น.) 

3. กรณีท่ีมีผู้สนใจสมคัรเรียนเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด ทางโรงเรียนด าเนินการจบัฉลาก 
4. ครูท่ีสอนแจ้งผลการจบัฉลากโดยติดท่ีสมุดจดการบ้านของนกัเรียนท่ีสมคัรทุกคน ในวนัพุธท่ี 16 ธ.ค. 63  ผู้ปกครองท่ี

ได้รับการยืนยนัท่ีเรียนน าเงินคา่สมคัรใสซ่อง และตดิลงในสมดุจดการบ้านของนกัเรียนเช้าวนัพฤหสัท่ี 17 ธ.ค. 63  
5. โรงเรียนเปิดวิชา Basic math ให้กบักลุม่นกัเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือในวิชาคณิตศาสตร์ชัน้ ป.3 - 6 และจะให้สิทธ์ิ

เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือเท่านัน้  คุณครูจะติดใบแจ้งว่านักเรียนคนใดอยู่ในกลุ่มท่ีต้องการความ



ชว่ยเหลือบ้าง ในสมดุจดการบ้านของนกัเรียน  
6. วิชา MATH คณิตคิดสนกุ  เหมาะส าหรับนกัเรียนท่ีชอบท าเลข  และอยากได้เทคนิคการท าเลขแบบตา่งๆ  คณุครูจะพา 

ตะลยุโจทย์เลขของประเทศสิงคโปร์ และถ้าเป็นไปได้  จะพาตะลยุโจทย์เลขโอลิมปิก 
7. ระยะเวลาของการเรียนพิเศษคือระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 21 ธ.ค.63 - ศกุร์ท่ี 26 มี.ค. 64   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** วันท่ีเรียนพเิศษ  ไม่มีรถโรงเรียนบริการเที่ยวเยน็ และเลิกเรียนพเิศษเวลา 15.00น. *** 
       

 
 
 
 

รหสั วิชา เรียนวนั ระดบัชัน้ คา่สมคัร (บาท) จ านวน(คน) 
A01 Computer  001 (Excel) ศกุร์ ป.2-3 1,200 15 
A02 Computer  002 (PowerPoint) องัคาร ป.3-4 1,200 15 
A03 Computer  003 (วิธีเขียน Webpage) พฤหสั ป.4-6 1,200 15 
A04 Eng 001  จนัทร์ ป.1 1,500 16 
A05 Eng 001  พธุ ป.1 1,500 16 
A06 Eng 002   จนัทร์ ป.2-3 1,500 16 
A07 Eng 003   องัคาร ป.4-6 1,500 16 
A08 Eng 004    พฤหสั ป.4-6 1,500 16 
A09 Tennis gr 1 จนัทร์ ป.1-3 1,200 30 
A10 Tennis gr 2 พธุ ป.4-6 1,200 30 
A11 โยคะส าหรับเดก็  gr 1 ศกุร์ ป.1-3 1,200 15 
A12 เรียนท าขนมเค้ก+คกุกี ้(bakery) ศกุร์ ป.5-6 1,500 12 
A13 เรียนดนตรี keyboard เบือ้งต้น   พธุ ป.2 1,500 20 
A14 ดนตรีไทย gr 1 จนัทร์ ป.3-ม.3 1,200 8 
A15 ดนตรีไทย gr 2 ศกุร์ ป.3-ม.3 1,200 7 
A16 ศลิปะ  จนัทร์ ป.5-6 1,500 12 
A17 ศลิปะ  พฤหสั ป.3-4 1,500 12 
A18 MATH คณิตคดิสนกุ  สปัดาห์ละ 2 วนั จนัทร์ และ พฤหสั

พฤหสัพฤหสั
พฤหสั 

ป.3 - 5 2,000 12 
A19 BASIC MATH (เฉพาะ sticker) 

สปัดาห์ละ 2 วนั 
จนัทร์ และ พฤหสั ป.3 - 5 2,000 เฉพาะ sticker 

ใบสมัครเรียนพเิศษ 2/63 
รหสัวิชา (ดจูากตารางด้านบน)_________________ วิชา  __________________________ วนั ________________ 
ช่ือนกัเรียน__________________________________ ช่ือเลน่ ___________________  ชัน้  _______________ 
 

ใบสมัครเรียนพเิศษ 2/63 
รหสัวิชา (ดจูากตารางด้านบน)_________________ วิชา  __________________________ วนั ________________ 
ช่ือนกัเรียน__________________________________ ช่ือเลน่ ___________________  ชัน้  _______________ 
 


