
 
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศแจง้เรือ่งการกลับมาเรยีนทีโ่รงเรยีนและเรือ่งอืน่ๆ  
9 ธันวาคม 2564  

 
 

1. เรือ่งการกลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน 
โรงเรยีนจัดท าโครงการกลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน ชือ่ ‘โครงการมา 1 วัน หยดุ 2 วัน’  
 
ระบบนี ้เป็นดงันี ้
 
 นักเรยีนชัน้ อ.1 – ม.3 สลบักนัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน  โดยแตล่ะอาคารเรยีน 

นักเรยีนจะมาเพยีงระดบัชัน้เดยีว ทัง้นีเ้พือ่ใหล้ดโอกาสการตดิโควดิขา้มกลุม่ 
และเพือ่ลดจ านวนนักเรยีนใหเ้หลอืนอ้ยลง  

 นักเรยีนสลบักนัมาเรยีนทีโ่รงเรยีนแบบมา 1 วัน หยดุ 2 วัน โดยไลเ่ลยีงไป
เรือ่ยๆ  จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิระบบนี ้ โดยไมไ่ดส้นใจวา่
จะมาทกุวันจันทร ์หรอืวันองัคาร...... 

 นักเรยีนทีร่ว่มโครงการ จะคดิเวลาเรยีนจากการมาเรยีนทีโ่รงเรยีน  
 นักเรยีนทีจ่ะมาเรยีน ตอ้งสง่ผลตรวจ ATK รอบแรก ทีค่รปูระจ าชัน้  โดย

ขอใหเ้ป็นผลการตรวจภายใน 24 ชัว่โมง กอ่นมาโรงเรยีน  
 นักเรยีนทีม่าเรยีนรอบทดลองแลว้ ไมต่อ้งสง่ผลตรวจ ATK อกี 
 นักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม ‘โครงการมา 1 วัน หยดุ 2 วัน’ อาจไดรั้บการสุม่ใหต้รวจ 

ATK โดยคณุครจูะสง่ชดุตรวจไปใหต้รวจทีบ่า้น  กรณุารายงานผลผา่นครู
ประจ าชัน้ 

 เวลาเรยีน 
 

ชัน้ เขา้เรยีนเวลา รับกลบับา้นไมเ่กนิ 

อนุบาล 08.30 น. 13.00 น. 

ป.1 – ม.3 07.30 น. 13.00 น. 

 
 นักเรยีนสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการกลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน  ‘โครงการมา 

1 วัน หยดุ 2 วัน’ ผา่นครปูระจ าชัน้  ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หมดเขตรับสมคัร
วันองัคารที ่14 ธนัวาคม 2564 

 นักเรยีนทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการกลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีนนี ้จะไดร้ับเงนิคนืใน
สดัสว่นทีเ่หมาะสม 

 เมือ่เลอืกระบบนีแ้ลว้ไมส่ามารถเปลีย่นใจได ้ 
 หากมกีารระบาดของโรคโควดิ  อาจพจิารณายกเลกิโครงการ หรอืประกาศ

เปลีย่นแปลง ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยสงูสดุ 
 
 
 
 



โรงเรยีนจะเริม่เปิดใหนั้กเรยีนสลบักนัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน โดยก าหนดวันมาเรยีน 1 
วัน และหยดุ 2 วัน ตามตาราง ดงันี้ 

  

วนั วนัที ่ ชัน้ทีม่าเรยีน 

ศกุร ์ 17 ธ.ค. 64 อ.1 ป.1 ป.4 ม.1 

จันทร ์ 20 ธ.ค. 64 อ.2 ป.2 ป.5 ม.2 

อังคาร 21 ธ.ค. 64 อ.3 ป.3 ป.6 ม.3 

พธุ 22 ธ.ค. 64 อ.1 ป.1 ป.4 ม.1 

พฤหัสบด ี 23 ธ.ค. 64 อ.2 ป.2 ป.5 ม.2 

ศกุร ์ 24 ธ.ค. 64 อ.3 ป.3 ป.6 ม.3 

อังคาร 4 ม.ค. 65 อ.1 ป.1 ป.4 ม.1 

พธุ 5 ม.ค. 65 อ.2 ป.2 ป.5 ม.2 

พฤหัสบด ี 6 ม.ค. 65 อ.3 ป.3 ป.6 ม.3 

ศกุร ์ 7 ม.ค. 65 อ.1 ป.1 ป.4 ม.1 

จันทร ์ 10 ม.ค. 65 อ.2 ป.2 ป.5 ม.2 

อังคาร 11 ม.ค. 65 อ.3 ป.3 ป.6 ม.3 

พธุ 12 ม.ค. 65 อ.1 ป.1 ป.4 ม.1 

พฤหัสบด ี 13 ม.ค. 65 อ.2 ป.2 ป.5 ม.2 

ศกุร ์ 14 ม.ค. 65 อ.3 ป.3 ป.6 ม.3 

…….. ……………..     

…….. ……ตอ่ไป
เรือ่ยๆ……….. 

    

 
 

ในการเปิดใหก้ลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีนครัง้นีต้อ้งท าตามมาตรการทีภ่าครัฐก าหนด 

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีท่างโรงเรยีนตอ้งไดร้ับความรว่มมอืจากทกุคน สว่นหนึง่เป็น

เงือ่นไขในการเปิดเรยีน 
 

มาตรการตา่งๆ เมือ่มาโรงเรยีนเป็นดงันี ้

 
 นักเรยีนจะตอ้งปฏบิตัติวัตามมาตรการทีโ่รงเรยีนก าหนดเพือ่ป้องกนัการตดิ

เชือ้ 
 ยังไมเ่ปิดใชห้อ้งสมดุ โรงยมิ และสนามเทนนสิ 
 นักเรยีน ม.1 – ม.3 ยังคงฝากโทรศพัทแ์ละอปุกรณ์สือ่สารทกุชนดิในตอนเชา้ 

ขอใหห้าถงุซปิหรอืซองพลาสตกิมาใสโ่ทรศพัทข์องตนเอง และเตรยีม
แอลกอฮอลม์าฉีดพน่ 

 เพือ่ระบายอากาศในหอ้งเรยีน ม.1 – ม.3 จะเปิด – ปิดเครือ่งปรับอากาศ 
คาบเวน้คาบ 

 นักเรยีนรับประทานอาหารทีโ่ตะ๊ของตวัเองเทา่นัน้ ตอนเชา้ หากนักเรยีนน า
อาหารเชา้มารับประทานทีโ่รงเรยีน จะทานไดใ้นชว่งเวลา 07.00 - 07.30 น.  

 ทานในหอ้งเรยีนกอ่นเริม่เรยีนคาบแรก ไมอ่นุญาตใหเ้ปิดหนา้กากทานอาหาร 
ในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ และหา้มพดูคยุระหวา่งรับประทานอาหาร 

 ของใชส้ว่นตวัทีต่อ้งเตรยีมมาทกุวัน ไดแ้ก ่กลอ่งขา้ว ขวดน ้า ชอ้น-สอ้ม เจล

แอลกอฮอล ์แมสส ารอง หากนักเรยีนลมืน ากลอ่งขา้วมาโรงเรยีน โรงเรยีน

จัดเตรยีมจาน ชอ้น สอ้ม ส ารองใหย้มืใชไ้วจ้ านวนหนึง่ (ประมาณ 20 ชดุ)  

 เมือ่เลกิเรยีน ใหนั้กเรยีนกลบับา้นทันท ีไมใ่ห ้Hangout ตามรา้นอาหาร หรอื

รา้นตา่งๆ โดยเด็ดขาด  



 โรงเรยีนจะประเมนิความเสีย่งทกุสปัดาห ์หากมผีูต้ดิเชือ้ในโรงเรยีน หรอืใน

ประเทศสงูขึน้ อาจตอ้งกลบัไปเรยีน Online 

 ไมย่มืสิง่ของเครือ่งใชก้นัและกนั 

 นักเรยีน คณุคร ูและเจา้หนา้ทีท่กุคนตอ้งบนัทกึการเดนิทาง 

 หากนักเรยีนตดิ COVID-19 หรอืมบีคุคลใกลช้ดิตดิ COVID-19 
นักเรยีนตอ้งแจง้ครปูระจ าชัน้ และหยดุเรยีนอยา่งนอ้ย 14 วัน 
 

2. เรือ่งการไมม่คีวามประสงคก์ลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน 
 

ส าหรับนักเรยีนทีเ่ลอืกเรยีนทีบ่า้น 
 

 นักเรยีนดคูลปิและสง่งาน 
 เปลีย่นเวลา meet เป็นชว่งบา่ย ส าหรับชัน้อนุบาล – ม.3 เฉพาะวันทีช่ัน้นัน้ๆ 

มาโรงเรยีน  
 นักเรยีนเลอืกระบบนีต้ลอดทัง้ภาคเรยีน และรับคา่เทอมคนื 3,000 บาท 
 นักเรยีนทีเ่ลอืกระบบนี ้ไมเ่ขา้มาในโรงเรยีน หากมธีรุะใหต้ดิตอ่ธรุการ 

 
3. แจง้เมนูอาหารกลางวัน 

 
ทางโรงเรยีนจัดเตรยีมเมนูอาหารกลางวันใหก้บันักเรยีน ดงันี้ 
 

เมนอูาหารกลางวนั 
 

วนั สปัดาหท์ี ่7 สปัดาหท์ี ่8 
จันทร ์ ลาบไก ่ ลกูชิน้ทอด 

องัคาร ไกท่อด ขา้วมนัไก ่

พธุ ผัดกะเพราลกูช ิน้หน่อไม ้ มสัมัน่ 

พฤหัสบด ี แกงสม้และปลาทอด 
ไกก่ระเทยีม (เด็กเล็ก) 

ขนมจนีแกงเขยีวหวาน (เด็กโต) 

ศกุร ์ หมีเ่หลอืงคลกุ ผัดไทย 

 
 

4. เรือ่งบรกิารรถโรงเรยีน 

 

ดว้ยไมม่คีวามแน่นอนใดๆ ทางโรงเรยีนจงึจะลบขอ้มลูการใชร้ถโรงเรยีนเดมิออก
จากระบบ และจะเปิดใหนั้กเรยีนทีส่มคัรเขา้เรยีนในระบบกลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีน 
‘โครงการมา 1 วัน หยดุ 2 วัน’   จองทีน่ั่งบนรถโรงเรยีนใหม ่รายละเอยีดดงันี้ 
 

 รับนักเรยีนชัน้อ.1 – ป.6 
 จ ากดัทีน่ั่งบนรถ 
 เป็นระบบจา่ยคา่รถรายวัน โดยเทีย่วเชา้จา่ยกอ่นขึน้รถ  เทีย่วเย็นจา่ย

เมือ่รถไปสง่ทีบ่า้น 
 กรณุาเตรยีมคา่รถ จา่ยรายวันคะ่ 
 หากไมต่อ้งการใชร้ถในวันใด กรณุาโทรแจง้พนักงานขบัรถกอ่นรถไปถงึ 

เพือ่ทา่นไมต่อ้งรับผดิชอบคา่รถ หากรถไปถงึแลว้ ทา่นตอ้งจา่ยคา่รถ 
 
 



 สามารถโทรมาจองทีน่ั่งบนรถ โดยระบ ุ
ชือ่   ชัน้  รหสั เทีย่วเชา้หรอืเย็น   ทีอ่ยู ่  
ทีธ่รุการ  02-9728890 02-5523291 02-9728894 ในวันจันทรท์ี ่13 
หรอื องัคารที ่14 ธนัวาคม 2564 เทา่นัน้คะ่ 

 คา่รถ ค านวณโดยใชพ้ืน้ฐานคา่รถรายเดอืนเดมิ น า 20 หาร
โดยประมาณ และปัดเศษขึน้เต็มหลกัสบิ เป็นคา่รถตอ่เทีย่วตอ่วัน  

 เสน้ทางทีจ่ะวิง่ ก าหนดไว ้3 เสน้ทาง คอื 
1. เสน้รามอนิทรา วัชรพล สขุาภบิาล 5 สายไหม 
2. เสน้พหลโยธนิขาเขา้ 
3. เสน้พหลโยธนิขาออก สะพานใหม ่

 

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

 
 

                 โรงเรยีนอมาตยกลุ   
    9 ธนัวาคม 2564 


