
 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศเรือ่งการเปิดภาคเรยีนที ่2/2564 
ฉบับที ่9 วนัที ่28 ตลุาคม 2564 

  

 
ทางโรงเรยีนขอแจง้เรือ่งตา่งๆ ดงันีค้ะ่ 

 
1. เรือ่งการช าระคา่เทอม 

แมจ้ะเป็นชว่งทีย่ากล าบาก ผูป้กครองจ านวนหนึง่ไดช้ าระค่าเทอมมาแลว้ พวกเรา
ขอขอบคุณค่ะ ส าหรับท่านทีย่ังไมไ่ดช้ าระ ท่านยังสามารถช าระคา่เทอมผ่านระบบ 
Bill Payment ไดน้ะคะ 
  

2. เรือ่งการเปิดภาคเรยีนที ่2/2564  

เราท าเรือ่งโดยสง่โครงการและแบบฟอรม์ต่างๆ เพือ่ขออนุญาตเปิดเรยีนทีโ่รงเรยีน
ไปยังส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้และไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้

อาคารสถานทีแ่ละสามารถเปิดสอนทีโ่รงเรยีนไดแ้ลว้คะ่   
 
แตเ่พือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยสงูสดุ และรอเวลาใหนั้กเรยีนมธัยมทีเ่พิง่รับวัคซนีเข็มที ่
2 ไปเมือ่วานนี้มภีูมขิ ึน้กอ่น (หลังฉีดวัคซนี 14 วัน) ทางโรงเรยีนจงึจะชะลอการเปิด
ภาคเรยีนแบบมาเรยีนทีโ่รงเรยีนส าหรับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายไปกอ่น 2 สปัดาห ์
รายละเอยีดตามตารางดา้นลา่ง 

 

ระดับชัน้ การเปิดแบบ Online การเปิดแบบ Onsite เงือ่นไข/ขอ้ก าหนด 

อนุบาล 1 – 3 1 พ.ย.64 ยังไมม่คีวามชดัเจน  

ป.1 – 6 1 พ.ย.64 ยังไมม่คีวามชดัเจน  

ม.1 – 3 1 พ.ย.64 คาดวา่จะเป็น 

  1 ธ.ค. 64 

หลังนักเรยีนไดรั้บวคัซนี

เข็ม 2 ครบ 14 วนั 

 

 

ม.4  1 พ.ย.64 15 พ.ย. 64  ผูป้กครองและนักเรยีน

ยืน่แบบฟอรม์เจตจ านง

ขอมาเรยีนทีโ่รงเรยีน

และปฏบิัตติามเงือ่นไข

ในแบบฟอรม์อยา่ง

เครง่ครัด 

ม.5 – ม.6 2 พ.ย.64 16 พ.ย. 64  นักเรยีนเรยีน รด ทกุวนั

จันทร ์รวม 5 จันทรใ์น



เดอืน พฤศจกิายน ท า

ใหไ้มม่กีารเรยีนการ

สอนในวนัดังกลา่ว 

 ผูป้กครองและนักเรยีน

ยืน่แบบฟอรม์เจตจ านง

ขอมาเรยีนทีโ่รงเรยีน

และปฏบิัตติามเงือ่นไข

ในแบบฟอรม์อยา่ง

เครง่ครัด 

  
 

การมาเรยีนทีโ่รงเรียน มขีอ้จ ากัดและเงื่อนไขจ านวนมาก (เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของส านักงานอนามัย) ทางโรงเรยีนจะวางเงือ่นไขและกตกิาตา่งๆ และจะชีแ้จง ท า
ความเขา้ใจ และขอความร่วมมอืจากผูป้กครอง ขณะนี้เราก าลังอยู่ระหว่างการจัดท า
แบบฟอร์มเจตจ านงขอมาเรียนที่โรงเรียนค่ะ และเมื่อนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 
นักเรียนตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขในแบบฟอร์มอย่างเคร่งครัด ทัง้นี้เพื่อไม่ใหเ้กดิ 
Cluster ใหม ่

 
 

3. ขอแจง้รหสัหอ้งเรยีน Google Classroom ส าหรับนักเรยีนชัน้ อนุบาล 1 – 3 
ในภาคเรยีนที ่2/2564  
 

ภาคเรยีนนี ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพทีส่งูขึน้  โรงเรยีนจัดใหม้กีาร meet เป็น
หอ้งเรยีน ไมใ่ชท่ัง้ระดบั ส าหรับนักเรยีนชัน้อนุบาล 1 – 3 ผูป้กครองกรณุาเขา้รว่ม
ชัน้เรยีนและตดิตอ่คณุคร ูรหสัหอ้งเรยีน Google Classroom เป็นดงันี ้

 

หอ้งเรยีน รหัส ครปูระจ าชัน้ 

อนุบาล 1/1 63rvwzi ครเูพชร 

อนุบาล 1/2 tyy2tdm ครตูุม๋ 

อนุบาล 1/3 fm6p2xi ครกูุง้ 

อนุบาล 2/1 rjbtrux ครจูิม๋ 

อนุบาล 2/2 ks5kf5o ครดูาเรศ 

อนุบาล 2/3 ezzrolx ครอูอ้ 

อนุบาล 3/1 vvlgdsa ครอูอ้แอ ้

อนุบาล 3/2 7ms36qd ครสู ุ

อนุบาล 3/3 4dnn5as ครนู ้า 

 
 

4. เรือ่งการมารับอปุกรณ์การเรยีนของนักเรยีนชัน้อนุบาล 1 ถงึ 3  
 

เพือ่เตรยีมการลว่งหนา้ โรงเรยีนจัดเตรยีมอปุกรณ์การเรยีนไวใ้หนั้กเรยีนชัน้อนุบาล 
1 ถงึ 3 ส าหรับสปัดาหท์ี ่1 ถงึ 4 คะ่  และขอใหผู้ป้กครองมาวนรถรับสิง่ของ
ดงักลา่วในวันเสารท์ี ่30 ตลุาคม 2564 ตามตารางดงันี ้
 
 



ระดบัชัน้ วัน – เวลามารับอปุกรณ์การเรยีน 

อนุบาล 1 เสาร ์30 ตลุาคม 2564    08.00 – 09.30 น. 

อนุบาล 2 เสาร ์30 ตลุาคม 2564    09.30 – 11.00 น. 

อนุบาล 3 เสาร ์30 ตลุาคม 2564    11.00 – 12.30 น. 

 
ในวันดงักลา่วขอใหผู้ป้กครองน างานสปัดาหท์ี ่13 – 16 ของภาคเรยีน 1/2564 
ของนักเรยีนชัน้อนุบาลมาสง่ดว้ย เพือ่รับการประเมนิจากคณุครู 

 

 
ทา่นสามารถตดิตอ่ทางโรงเรยีนไดท้างโทรศพัท ์ 02-5523291, 02-9728890 
, 02-9728894 จะมเีจา้หนา้ทีร่ับเรือ่งคะ่ 

 

 
โรงเรยีนอมาตยกลุ   
 28 ตลุาคม 2564 


