
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเรือ่งการเปิดภาคเรยีนที ่1/2564 
ฉบับที ่7 วนัที ่9 มถินุายน 2564 

เรือ่ง การเรยีน Online และการมารับหนังสอืเรยีน (สว่นทีเ่หลอื) 
 

ขอแจง้ก าหนดการเปิดภาคเรยีนที ่1/2564 คอืวันที ่14 มถินุายน 2564 และขอแจง้
เรือ่งตา่งๆ เพือ่เตรยีมการเรยีน ดงันีค้ะ่ 

 
 
1. ดหูอ้งเรยีนของนักเรยีน ทาง link ของประกาศฉบบันี ้

 
2. นักเรยีนทีย่ังไม่มารับหนังสอืเรยีนทัง้นักเรยีนใหม ่และนักเรยีนเดมิ ขอใหม้ารับ

ในวันเสารท์ี ่12 มถินุายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. สามารถวนรถมารับได ้
เลย ไมต่อ้งโทรศพัทม์าแจง้ลว่งหนา้ 

3. เรื่องรูปแบบการเปิดโรงเรียน ขณะนี้ยังไม่มคีวามชัดเจนว่าโรงเรียนจะไดรั้บ
อนุญาตใหนั้กเรยีนกลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีนเมือ่ใด จงึไดแ้ตค่าดการณ์ว่า ในวันที ่
14 มถินุายน 2564 จะตอ้งเป็นการเปิดโรงเรยีนแบบ Online 
 

4. การเรยีน Online ในรปูแบบของโรงเรยีนอมาตยกลุ 
นักเรยีนทกุระดบัชัน้ดคูลปิ และท างานสง่  สามารถเลอืกดคูลปิได ้2 รปูแบบ 
แบบที ่1    บรหิารจัดการเองตามสปัดาหท์ีร่ะบใุนชือ่คลปิ เชน่  คลปิสปัดาหท์ี ่  

1 – 3 นักเรยีนสามารถจะแบ่งการดูคลปิอย่างไรก็ไดใ้หค้รบใน  
3 สปัดาห ์

แบบที ่2    แบง่การดคูลปิตามตารางเรยีน Online ทีโ่รงเรยีนจัดเตรยีมให ้
    

5. การตดิตอ่กบัคร ู
 
แมท้างโรงเรยีนมคีวามประสงคใ์หนั้กเรยีนมาเรยีนทีโ่รงเรยีน และทีผ่่านมาไม่
สนับสนุนการใชโ้ทรศัพทม์อืถอืทีม่ากเกนิความจ าเป็น  แต่ถงึวันนี้เราไม่มี
ทางเลอืกอืน่  จ าเป็นตอ้งใชท้างเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร โดยค านึงถงึการ
เรยีนรูข้องนักเรยีนเป็นส าคญั  ชอ่งทางตดิตอ่กบัทางโรงเรยีน และคร ูมดีงันี ้
 
 
ชอ่งทางที ่1 การสอบถามเรือ่งทั่วไป เชน่ ก าหนดการเปิดโรงเรยีน การขอผ่อน
ผันคา่เทอม การขอเอกสาร การขอใบเสร็จ หรอื เรือ่งใหมอ่ืน่ๆ 
 
ใหส้อบถามทีธ่รุการ  02-9728890  02-9728894  02-5523291 
 
 



 

ควิอารโ์คด้ ครอูนุบาล 1 - 3 

 

ควิอารโ์คด้ คร ูป.1 – 3  

 

ควิอารโ์คด้ คร ูป.4 – 6  

ชอ่งทางที ่2  การสอบถามเรือ่งการเรยีนของนักเรยีนชัน้อนุบาล 1 – ป.6   เชน่ 
เขา้ Website ไมไ่ด ้เขา้ชัน้เรยีน Google Classroom  หรอืหาคลปิไมเ่จอ   
 
สามารถสอบถามไดท้าง Line ของระดับชัน้  ตัง้แตว่ันที ่11 มถิุนายน 2564 
เป็นตน้ไป เฉพาะวันและเวลา ท างาน  08.00 – 15.00 น จ - ศ ดงันี ้

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



ชอ่งทางที ่3 นักเรยีนชัน้ อนุบาล 1 ถงึ ม.6 สามารถพบครูประจ าชัน้ผ่าน 
Google Classroom ของหอ้ง โดยในวันที ่11 มถินุายน เวลา 08.00 น. คณุครู
ทุกท่านจะเปิดหอ้งเรยีนเป็นครัง้แรก  เพือ่ชีแ้จง แนะน าตัว และตอบขอ้สงสัย  
ส าหรับวธิกีารเรยีนหลกัยังคงเป็นการดคูลปิ 
 
ส าหรับวันอืน่ๆ จะเปิดหอ้งเรยีนเวลา 08.00 – 09.30 น  เพือ่ตอบค าถาม  ขอ้
สงสยั  หรอืแจกงานเพิม่เตมิ  
 

 ชัน้ ป.6 ถงึ ม.6 ขอใหนั้กเรยีนเป็นผูเ้ขา้เรยีนและตดิตอ่ครูประจ าชัน้ดว้ย
ตวัเอง 

 ชัน้ อนุบาล 1 ถงึ ป.5 ผูป้กครองสามารถอยู่ในชัน้เรยีนแทนนักเรยีนได ้
เพือ่ตดิตอ่คณุครู 

 รหสัหอ้งเรยีน Google Classroom เป็นดงันี ้
 

หอ้งเรยีน รหัส 
ครปูระจ าชัน้/ประจ า

ระดับ 

อนุบาล 1 tyy2tdm ครตูุม๋ 

อนุบาล 2 ezzrolx ครอูอ้ 

อนุบาล 3 japyeh5 ครสู ุ

ป.1 ก 3f3ecb5 ครแูอน 

ป.1 ข vfssewt ครหูน่อย 

ป.1 ค rmkmmuh ครขูวญั 

ป.1 ง 5v5o5cx ครดูาว 

ป.2 ก b4oezvq ครแูอ ้

ป.2 ข 6aedy3d  ครปูุ๋ ย 

ป.2 ค eeahvaj ครบูัง 

ป.2 ง wfjx5dv ครตู ิม๋ 

ป.3 ก nvkpe2g ครมูิน้ 

ป.3 ข 6vi4w4o ครเูดยีร ์

ป.3 ค g2uvxlm ครฟูาง 

ป.3 ง hx3zjka ครนูอ้ง 

ป.4 ก i7cpixw ครปูลา 

ป.4 ข 3qlrqbl ครแูตง 

ป.4 ค ep4yg3k ครแูหมม่ 

ป.4 ง 3gtb3pt ครเูติล้ 

ป.5 ก oulyhta ครหูญงิ 

ป.5 ข twti34h ครเูจี๊ยบ 

ป.5 ค akx5uyb ครนู ้าคา้ง 

ป.5 ง casnqpo ครอูร 

ป.6 ก k5rh7yi ครหูม ู

ป.6 ข g7oazun ครยูอ่ม 



ป.6 ค vipquig ครตูัม้ 

ป.6 ง ilfzmnw ครแูอม 

ม.1 me4vqm6 ครเูอ 

ม.2ก u3aw742 ครกูระแต 

ม.2ข 4oocntt ครปูลา 

ม.2ค itr7ybq ครนูพ 

ม.3ก 3s7dae5 ครยูนี 

ม.3ข p4vsedt ครนูดิ 

ม.3ค 2kqogxh ครนูง 

ม.4ว j5dip6o ครนูดิ 

ม.4ศ j3wm76r ครบูุม๋ 

ม.5ก (วทิย+์ศลิป์) grvi7r4 ครนุูช 

ม.5ข  zrj6lm5 ครเูกด 

ม.6ก (วทิย+์ศลิป์) kbr7q3y ครโูย 

ม.6ข  ownjldw ครอูัง 

 
 **  หมายเหต ุ ม. 1 ยังไมไ่ดจั้ดหอ้งเรยีน 

 
 

หากผูป้กครองนักเรยีนชัน้อนุบาล – ป.5 ท่านใดมคีวามประสงคไ์มใ่หนั้กเรยีน
ใชเ้ทคโนโลย ีหรอืโทรศพัทม์อืถอื ทางโรงเรยีนก็ไมบ่ังคับ ท่านยังคงโทรศัพท์
เขา้มายังโทรศัพทพ์ืน้ฐานของโรงเรยีนได ้แต่นักเรยีนตอ้งท างานใหค้รบ และ
น างานมาสง่เมือ่ถงึก าหนด 
 
ส าหรับนักเรยีนชัน้ ป.6 – ม.6 ขอใหนั้กเรยีนเขา้ชัน้เรยีนดว้ยตวัเองทกุคน 

 
 หากโรงเรยีนสามารถกลบัมาเปิดตามปกตคิอืนักเรยีนทกุคนมาเรยีนที ่

โรงเรยีนได ้ โรงเรยีนจะปิดชอ่งทางตดิตอ่ที ่2 และ 3 คะ่ 
 

6. วธิกีารใชง้าน Google Classroom 
 

ขัน้ที ่1 สมคัร Gmail   
 

 ถา้นักเรยีนเป็นผูส้มคัร ขอใหร้ะบชุือ่ผูใ้ชง้านเป็นชือ่ของนักเรยีน  
 หากผูป้กครองเป็นผูส้มัครส าหรับนักเรียนชัน้เล็กๆ กรุณาระบุว่าเป็น

ผูป้กครองนักเรยีนชือ่อะไร เชน่ Pจนินี ่ หมายถงึ Parent ของจนินี ่
 

ขัน้ที ่2  Download Google classroom  
 

 Download Google Classroom แลว้เขา้ร่วมชัน้เรยีน หรอื join class  
โดยระบรุหสัหอ้งเรยีนตามตารางดา้นบน 

 
 

 



ขัน้ที ่3  Download Google Meet  
 

 Download Google Meet เพือ่เตรยีมประชมุรับฟังการชีแ้จง และตอบ
ค าถามแบบ Live (ในบางกรณี) 
 

 
ทา่นสามารถตดิตอ่ทางโรงเรยีนไดท้างโทรศพัท ์02-5523291, 02-9728890,  

02-9728894 จะมเีจา้หนา้ทีร่ับเรือ่งคะ่ 
 

  โรงเรยีนอมาตยกลุ   
   9 มถินุายน 2564 


