
 
 
 

ประกา 
 

 

ประกาศลงวนัที ่9 กมุภาพันธ ์2565 
แจง้เรือ่งตา่งๆ  

 
1. ก าหนดการสอบและปิด – เปิด ภาคเรยีน 

 

วนั  
เกีย่วขอ้งกับ

นักเรยีนระดับชัน้ 
ก าหนดการ 

12 กมุภาพันธ ์65 ป.6 นักเรยีนมาสอบ O-Net และรับเอกสาร ใบรับรองการเป็น

นักเรยีน และ ปพ.5 ปี กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้มือ่ไปสมัครเรยีน 

**นักเรยีนทีเ่ลอืกไมส่อบ O-net ก็มารับเอกสารได ้

13 กมุภาพันธ ์65 ม.3 นักเรยีนมาสอบ O-Net และรับเอกสาร ใบรับรองการเป็น

นักเรยีน และ ปพ.5 เทอม กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้มือ่ไปสมัคร

เรยีน 

** นักเรยีนทีเ่ลอืกไมส่อบ O-net ก็มารับเอกสารได ้

18 กมุภาพันธ ์65 ป.1 – ม.6 

ทีไ่มม่า รร. 

เรยีน Online เป็นวนัสดุทา้ย  

25 กมุภาพันธ ์65 ป.1 – ม.6 

ทีไ่มม่า รร. 

นักเรยีนทบทวนงาน และสง่งานทาง Classroom ใหค้รบ  

ก าหนดสง่วนัสดุทา้ยคอื 25 กมุภาพันธ ์65 เวลา 24.00 น. 

25 กมุภาพันธ ์65 ม.1 – ม.6 

ทีม่า รร. 

มาเรยีนทีโ่รงเรยีน เป็นวนัสดุทา้ย ทบทวนการเรยีนและ

การสง่งานไปกับคณุคร ู

25 กมุภาพันธ ์65 อ.1 – อ.3 นักเรยีนสง่งานครบ ครรัูบงานเป็นวนัสดุทา้ย 

25 กมุภาพันธ ์65 อ.1 - ม.5 แจง้ความประสงคเ์รยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุผา่นครู

ประจ าชัน้ 

1 มนีาคม 65 ทกุระดับชัน้ ปิดภาคเรยีนที ่2/2564 

31 มนีาคม 65 ป.1- ม.6 ประกาศผลการเรยีน นักเรยีนสามารถเรยีกดผูา่น Website 

ของโรงเรยีนเป็นรายคน 

31 มนีาคม 65 อ.1 – อ.3 คณุครปูระจ าชัน้สง่ใบประเมนิผลการเรยีนใหนั้กเรยีนเป็น

รายบคุคล 

31 มนีาคม 65 ป.6 ม.3  

ม.6 

นักเรยีนชัน้ ป.6 ม.3 ม.6 รับ ปพ.1 
ม.3 และ ม.6 รับ ประกาศนยีบัตร 

 
2. เรือ่งการยนืยันการเรยีนตอ่ การช าระคา่เทอมภาคเรยีนที ่1/2565 และการยา้ย

โรงเรยีน  
 

 นักเรยีนยนืยันความประสงคใ์นการการเรยีนตอ่ หรอืยา้ยโรงเรยีนผา่นครู
ประจ าชัน้คะ่ โดยสง่แบบสอบถามดา้นทา้ยขา่วคะ่ ภายในวันที ่25 กมุภาพันธ ์
2565  



 นักเรยีนทีเ่ป็นชัน้รอยตอ่ ป.1  ม.1  ม.4 ยังไมต่อ้งยืน่ใบสมคัรเหมอืนทกุปี 
แตข่อใหเ้ตรยีมไว ้(ใบสมคัรอยูด่า้นทา้ยขา่วฉบบันี)้ และน ามาสง่เมือ่นักเรยีน
ไดม้าเรยีนทีโ่รงเรยีน   

 ก าหนดวันสดุทา้ยของการช าระคา่เทอม 1/2565 ส าหรับนักเรยีนทกุระดบัชัน้ 
คอื 10 เมษายน 2565  

 นักเรยีนทีจ่ะขึน้ชัน้ ป.1 ม.1 ม.4 ไมส่ามารถผอ่นผันคา่เทอมได ้เพราะเป็น
รอยตอ่ของชว่งชัน้ทีท่างโรงเรยีนตอ้งเตรยีมการ ทางโรงเรยีนจะถอืวา่การไม่
ช าระคา่เทอมของชัน้รอยตอ่ภายในวันที ่10 เมษายน 2565 คอืการไม่
ประสงคจ์ะเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุ  

 นักเรยีนทีจ่ะเรยีนตอ่ชัน้ ม.4 สามารถดคูลปิแนะน าแผนการเรยีนและ TCAS 
แบบใหมก่อ่นตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีน และนักเรยีนตอ้งแจง้วา่จะเลอืก
แผนการเรยีนใด ผา่นครปูระจ าชัน้ภายในวันที ่10 เมษายน 2565   
 
นักเรยีนสามารถเปลีย่นใจไดภ้ายในระยะเวลา 1 เดอืนหลงัเปิดภาคเรยีนและ
ทดลองเรยีนแลว้คะ่ 
 
(จะศกึษาขอ้มลู TCAS แบบใหม ่และ upload clip ประมาณวันที ่1 มนีาคม 
2565 คะ่)  
 

3. เรือ่งการสอบ O-Net ของนักเรยีนชัน้ ป.6 และ ม.3  

 

ชัน้ วัน – เวลาสอบ สถานทีส่อบ บตัรเขา้สอบ 

ป.6 
12 กมุภาพันธ ์2565  
09.00 – 16.00 น. 

ร.ร.อมาตยกลุ มารับในวันสอบ 

ม.3 
13 กมุภาพันธ ์2565 
08.30 – 16.30 น. 

ร.ร.อมาตยกลุ มารับในวันสอบ 

 
ขอ้ก าหนดและแนวปฏบิตัสิ าหรับนักเรยีนในวันทีม่าสอบ O-Net มดีงันี ้
 

 นักเรยีนใสช่ดุนักเรยีนทีเ่รยีบรอ้ยถกูระเบยีบมาสอบ เตรยีมดนิสอ 2B  
ยางลบ  

 นักเรยีนตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจรงิมาแสดง ในวันสอบ 
 นักเรยีนตอ้งมาถงึโรงเรยีนกอ่นเวลาสอบ 30 นาท ี 
 นักเรยีนตอ้งเตรยีมอาหารและน ้าดืม่มาเอง 
 นักเรยีนจะตอ้งสง่ผลตรวจ ATK  ทีต่รวจไวไ้มเ่กนิ 24 ชัว่โมงกอ่นมาสอบ

ใหก้บัครปูระจ าชัน้กอ่นวันมาสอบ 1 วัน 
 ตามระเบยีบของ สทศ. นักเรยีนไมไ่ดร้ับอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบกอ่น

หมดเวลาสอบ  
 ผูป้กครองมารับนักเรยีนหลงัการสอบเสร็จสิน้ 

ป.6 สอบเสร็จ เวลา 16.00 น. 
ม.3 สอบเสร็จ เวลา 16.30 น. 
 
 
 



4. ก าหนดการเปิดภาคเรยีน  1/2565 

 ยังไมส่ามารถก าหนดไดค้ะ่ 

 

5. การขอเอกสารตา่งๆ ในชว่งปิดภาคเรยีน 

 ในชว่งปิดภาคเรยีนจะไมม่เีจา้หนา้ทีม่าท างาน กรณุาขอเอกสารตา่งๆ ไวเ้นิน่ๆ  
โรงเรยีนยนิดใีหบ้รกิารออกใบรับรองทกุชนดิโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  กรณุาโทรมาแจง้ที่
ธรุการ  และเมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ ทางโรงเรยีนจะตดิตอ่ใหม้ารับคะ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบบสอบถามเรือ่งการเรยีนตอ่ปีการศกึษา 2565  

(ทกุระดบัชัน้ตอบแบบสอบถามสง่คนืครปูระจ าชัน้ภายในวันศกุรท์ี ่25 กมุภาพันธ ์2565) 

 ขา้พเจา้__________________________________________________________ 

 ผูป้กครองของ________________________________________ชัน้___________ 

 ขอแจง้เรือ่งการเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุ ในปีการศกึษา 2565 ดงันี ้

  □ ยนืยันการเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุ ปีการศกึษา 2565   
 □ ไมม่คีวามประสงคจ์ะเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุ ปีการศกึษา 2565 

 



 


