
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ประกาศ  แจง้เรือ่งตา่งๆ   
23 พฤศจกิายน 2564  

 
 

1. เรือ่งการมารับอปุกรณ์การเรยีนของนักเรยีนชัน้อนุบาล 1 ถงึ มธัยมศกึษาปีที ่4 
 
เพือ่เตรยีมการลว่งหนา้ โรงเรยีนจัดเตรยีมอปุกรณ์การเรยีน และใบเสร็จส าหรับเบกิ
ราชการไวใ้หนั้กเรยีนชัน้อนุบาล 1 ถงึ มธัยมศกึษาปีที ่4 และขอใหผู้ป้กครองมาวน
รถรับสิง่ของดงักลา่วในวันเสารแ์ละอาทติย ์ที ่27 – 28 พฤศจกิายน 2564 ตาม
ตารางดงันี ้
 

ระดบัชัน้ วัน – เวลามารับอปุกรณ์การเรยีน 
และใบเสร็จ 

เวลา 

อนุบาล 1 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 08.00 – 09.00 

อนุบาล 2 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 09.00 – 10.00 

อนุบาล 3 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 10.00 – 11.00 

ป.1 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 11.00 – 12.00 

ป.2 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 12.00 – 13.00 

ป.3 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 13.00 – 14.00 

ป.4 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 14.00 – 15.00 

ป.5 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 15.00 – 16.00 

ป.6 เสาร ์ที ่27 พ.ย.64 16.00 – 17.00 

ม.1 อาทติย ์ที ่28 พ.ย.64 08.00 – 09.00 

ม.2 อาทติย ์ที ่28 พ.ย.64 09.00 – 10.00 

ม.3 อาทติย ์ที ่28 พ.ย.64 10.00 – 11.00 

ม.4 อาทติย ์ที ่28 พ.ย.64 11.00 – 12.00 

 
ผูท้ีไ่มส่ะดวกในวัน เวลา ดงักลา่ว  สามารถมารับโดยวธิวีนรถทีอ่าคาร 1 ไดใ้นวัน
จันทร ์– วันองัคาร ที ่29 หรอื 30 พฤศจกิายน  2564  แตเ่นือ่งจากอาจจะมหีลาย
ระดบัชัน้  จงึตอ้งใชเ้วลารอนานกวา่การมารับในวันเสาร ์อาทติย ์
 

  

2. เรือ่งการเปิดใหนั้กเรยีนชัน้ ป.4 – ป.6 มาทดลองเรยีนทีโ่รงเรยีน 

 

โรงเรยีนจะเริม่เปิดใหนั้กเรยีนสลบักนัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน โดยในชว่งแรกนีจ้ะขอ

ก าหนดใหม้าทดลองเรยีนเพยีงชัน้ละ 1 วันกอ่น ตามตาราง ดงันี้ 

 



วัน ชัน้ทีม่า 

องัคารที ่7 ธนัวาคม 2564 ป.4 

พธุที ่8 ธนัวาคม 2564 ป.5 

พฤหสับดทีี ่9 ธนัวาคม 2564 ป.6 

 

หลกัคดิคอื จัดใหม้จี านวนนักเรยีนมาโรงเรยีนในแตล่ะวันไมม่าก และจัดใหนั้กเรยีน

อยูท่ีโ่รงเรยีนในชว่งสัน้ๆ  และค านงึถงึความปลอดภัยของทกุคนเป็นส าคญั 
 

นักเรยีนทีป่ระสงคม์าโรงเรยีน ใหแ้จง้ผา่นครปูระจ าชัน้ ไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป และ

แจง้ภายในวันศกุรท์ี ่3 ธนัวาคม 2564 เวลา 15.00 น. 

 

การเตรยีมตวัมาโรงเรยีนของนักเรยีนชัน้ ป.4 – ป.6 และมาตรการทีต่อ้งปฏบิตั ิเมือ่

มาโรงเรยีน 
 

ในการเปิดใหม้าเรยีนทีโ่รงเรยีนครัง้นีต้อ้งท าตามมาตรการทีภ่าครัฐก าหนด จ าเป็น

อยา่งยิง่ทีท่างโรงเรยีนตอ้งไดร้ับความรว่มมอืจากทกุคน สว่นหนึง่เป็นเงือ่นไขใน

การเปิดเรยีน 
 

มาตรการตา่งๆ เป็นดงันี้ 

 
 นักเรยีนทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนีครบ 2 เข็ม จะตอ้งปฏบิตัติวัตามมาตรการ

พเิศษตามทีโ่รงเรยีนก าหนดเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 
 ยังไมเ่ปิดใชห้อ้งสมดุ โรงยมิ และสนามเทนนสิ 
 นักเรยีนรับประทานอาหารทีโ่ตะ๊ของตวัเองเทา่นัน้ ตอนเชา้ หาก

นักเรยีนน าอาหารเชา้มารับประทานทีโ่รงเรยีน จะทานไดใ้นชว่งเวลา 
07.00 - 07.30 น. ทานในหอ้งเรยีนกอ่นเริม่เรยีนคาบแรก ไมอ่นุญาต
ใหเ้ปิดหนา้กากทานอาหารในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ และหา้มพดูคยุระหวา่ง
รับประทานอาหาร 

 ของใชส้ว่นตวัทีต่อ้งเตรยีมมาทกุวัน ไดแ้ก ่กลอ่งขา้ว ขวดน ้า ชอ้น-

สอ้ม เจลแอลกอฮอล ์แมสส ารอง หากนักเรยีนลมืน ากลอ่งขา้วมา

โรงเรยีน โรงเรยีนจัดเตรยีมจาน ชอ้น สอ้ม ส ารองใหย้มืใชไ้วจ้ านวน

หนึง่ (ประมาณ 20 ชดุ)  

 เมือ่เลกิเรยีน ใหนั้กเรยีนกลบับา้นทันท ีไมใ่ห ้Hangout ตาม

รา้นอาหาร หรอืรา้นตา่งๆ โดยเด็ดขาด  

 โรงเรยีนจะประเมนิความเสีย่งทกุสปัดาห ์หากมผีูต้ดิเชือ้ในโรงเรยีน 

หรอืในประเทศสงูขึน้ อาจตอ้งกลบัไปเรยีน Online 

 ไมย่มืสิง่ของเครือ่งใชก้นัและกนั 

 นักเรยีน คณุคร ูและเจา้หนา้ทีท่กุคนตอ้งบนัทกึการเดนิทาง 

 นักเรยีนจะตอ้งมผีลตรวจ ATK (ตรวจไมเ่กนิ 24 ชัว่โมงกอ่นมาเรยีนวัน

แรก ) และใหส้ง่ผลตรวจใหก้บัครปูระจ าชัน้ทาง Google Classroom 

กอ่นมาโรงเรยีน 1 วัน 

 เริม่เรยีนคาบแรกเวลา 07.30 น. เลกิเรยีนเวลา 12.30 น. 



 ในชว่งทดลองเรยีนนีไ้มม่รีถ ร.ร. บรกิาร ผูป้กครองตอ้งมารับ-สง่

นักเรยีนเองและมารับนักเรยีนไดไ้มเ่กนิ 13.00 น. 

 การแตง่กายมาโรงเรยีน วันองัคารใสช่ดุไปรเวททีส่ภุาพ วันอืน่ๆ 

สามารถใสช่ดุนักเรยีน หรอืชดุพละ แตต่อ้งถกูระเบยีบ 
 

นักเรยีนทีไ่มม่คีวามประสงคจ์ะมาโรงเรยีนในวันขา้งตน้ ไมถ่อืเป็นวันขาดเรยีน 
ยังคงสามารถเรยีนผา่นคลปิ และ Meet กบัคณุครไูดต้ามปกต ิ
 

3. เรือ่งการสง่นักเรยีนชัน้ ป.6 เขา้รว่มโครงการ การคดัเลอืกนักเรยีนประถมศกึษาในเขต

บางเขนและบรเิวณใกลเ้คยีง เพือ่ศกึษาตอ่ในโรงเรยีนมธัยมสาธติวัดพระศรมีหาธาต ุ

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร  
 

Download โครงการ 
 

https://amatyakulschool.com/wp-

content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B

0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8

%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8

%E0%B8%A9.pdf 
 

*** โดยสรปุ เป็นโครงการทีท่างโรงเรยีนจะคดัเลอืกนักเรยีน 3 คน และสง่

รายชือ่ไปทีโ่รงเรยีนมธัยมสาธติวัดพระศรมีหาธาต ุมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร

เพือ่เขา้สอบอกีทหีนึง่ 
 

ดว้ยทีผ่า่นมาโรงเรยีนอมาตยกลุเคยสง่นักเรยีนเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว และตอ่มา
ปรากฏวา่นักเรยีนสละสทิธิ ์จงึท าใหโ้รงเรยีนถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้รว่มโครงการ 
 

เมือ่สปัดาหท์ีผ่า่นมา ผูป้กครองทา่นหนึง่ไดต้ดิตอ่และประสานงานใหนั้กเรยีนของ
โรงเรยีนอมาตยกลุไดก้ลบัเขา้รว่มโครงการอกีครัง้ โดยผูป้กครองทา่นดงักลา่วได ้
กรณุามาแจง้ทางโรงเรยีนและชว่ยด าเนนิการดา้นเอกสารให ้  
 

บตุรของผูป้กครองทา่นนีเ้ป็นนักเรยีนทีเ่รยีนด ีและผูป้กครองจะไมส่ละสทิธิแ์น่นอน 
เพราะท างานอยูท่ีโ่รงเรยีนสาธติฯ แหง่นีด้ว้ย ทางโรงเรยีนจงึสง่ชือ่บตุรของผูป้กครอง
ทา่นนีเ้ขา้รว่มโครงการ 1 คน และยังเหลอืทีอ่กี 2 ที ่ทีจ่ะสามารถสง่นักเรยีนเขา้รว่ม
โครงการได ้  
 

โดยทางโรงเรยีนจะจัดทดสอบในวันที ่9 ธนัวาคม 2564  เวลา 13.30 น. - 14.30 น. 
นักเรยีนทีส่นใจสามารถสมคัรเขา้รับการคดัเลอืกใหแ้จง้คณุครปูระจ าชัน้ และสง่ผล
ตรวจ ATK กอ่นมาสอบดว้ย หากนักเรยีนสมัครมาทดลองเรยีนใหใ้ชผ้ลตรวจ ATK 
ทีจ่ะมาเรยีนทีโ่รงเรยีนไมต่อ้งสง่ใหม ่
 

 

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

                 โรงเรยีนอมาตยกลุ   
 23 พฤศจกิายน 2564 

https://amatyakulschool.com/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.pdf
https://amatyakulschool.com/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.pdf
https://amatyakulschool.com/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.pdf
https://amatyakulschool.com/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.pdf
https://amatyakulschool.com/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.pdf
https://amatyakulschool.com/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.pdf

