
 
 

                      ข่าว ร.ร อมาตยกุล                                           
                                                                                                                                  สิงหาคม  2565      
  ข่าวโรงเรียนฉบับนี ้ขอแจ้งก าหนดการต่างๆ และส่ิงทีโ่รงเรียนด าเนินการในภาคเรียนนีค่้ะ 
 
โครงการดีๆ  ปีการศึกษา 2565 
  แมจ้ะเป็นชว่งการระบาดของโควิด-19 โรงเรียนของเราก็ยงัมีพฒันาการอยา่งตอ่เน่ือง ดงันีค้ะ่ 

1. ปรบัเปล่ียนการสอนภาษาไทย ระดบัชัน้ ม.1 – ม.6 โดยจดัการเรียนการสอนใหส้อดคล้ องกับยคุสมยัและสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิมากขึน้ เม่ือเรียนแลว้นกัเรียนจะเอาไปใชง้านไดจ้รงิ มีการฝึกพดูน าเสนองาน และการใชโ้ปรแกรม Power 
Point สรา้งส่ือประกอบการน าเสนองาน 

2. สอนการเขียนโปรแกรม Python เบือ้งตน้  ในระดบัชัน้ ม.1 – 3 และ ม.6 เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะ ในการเขียนโปรแกรม
เบือ้งตน้ และในภาคเรียนท่ี 2 จะสอนเพิ่มขึน้ในระดบัชัน้ ป.4 – 6  

3. โครงการสงัคมคดิวิเคราะห ์เป็นการพานกัเรียนเจาะลกึ หาขอ้มลู การเสวนา  และน าเสนอเรื่องราวตา่งๆ ในรูปแบบของ 
PodCast  เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูอ้ะไรจรงิจงั แตล่ะเรื่องท่ีครูน ามาลว้นแลว้แตเ่ป็นเรื่องเปิดสมอง และเป็นประโยชน ์ 

4. โครงการ ‘เราชนะ’ เป็นโครงการใหม่ ท่ีคณุครูจะจดัใหก้บันกัเรียนชัน้ ป .3 – ม.3 ในลกัษณะของกิจกรรมเสรมิในชว่งพกั
กลางวนั หรือชว่ง Homeroom วตัถปุระสงคส์  าคญัคอื กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดมี้ความพยายาม ไดฝึ้กคดิ และฝึกสมอง 
และฝึกท าอะไรอยา่งรอบคอบจนส าเรจ็ 

5. โครงการทศันศกึษา ระดบัชัน้มธัยม  เน่ืองจากเป็นชว่งการระบาดของโควิด- 19 เป็นการยากท่ี จะพานกัเรียนเดนิทาง
อยา่งปลอดภยั เรามีความกงัวลทัง้เรื่องวิธีการเดนิทาง และสถานท่ีท่ีจะไป  ขณะนีก้ าลงัศกึษาและส ารวจ  มีแนวทางวา่
จะน านกัเรียนเดนิทางโดยรถบสั และไปยงัจดุหมาย  คือ วนอทุยานแหง่ชาตใิดสกัแหง่  ท่ีไมไ่กลจากรุงเทพฯ นกั และขอ
วิทยากรมาบรรยายและน าทาง  เพราะเห็นวา่คว รเดนิทางออกนอกเมืองท่ีผูค้นไมพ่ลกุพลา่น  นา่จะลดความเส่ียงของ
การตดิโควิด-19 ลงได ้

6. โครงการ ‘พืน้ฐานแมน่ย า’ โครงการนีเ้นน้ไปท่ีความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในวิชาคณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษพืน้ฐาน  ท า
อยา่งไร จะเขา้ใจแลว้เขา้ใจเลย และท าเลขไมผ่ิด โรงเรียนจดัท าคลิปการสอนส าหรบัโครงการ ‘พืน้ฐานแมน่ย า’  
โดยเฉพาะ 

 
ในภาคเรียนท่ี 2 เราจะพานกัเรียนมธัยม บนิโดรน และคาดหวงัวา่นกัเ รียนท่ีจบชัน้ ม .3  ม.6 ทกุคนจะสามารถบังคบั
อากาศยานไรค้นขบัได ้
 

ข้อสังเกตเร่ืองการน านมกล่องมาดืม่ทีโ่รงเรียน 
  ชว่งนีน้กัเรียนชัน้ประถมหลายคนน านมกลอ่งมาด่ืมท่ีโรงเรียน เรามีขอ้สงัเกตวา่นกัเรียนสว่นใหญ่จะทานไมห่มดกลอ่ง
แลว้น าไปทิง้  จากการส ารวจพบวา่ในถงัขยะมีกลอ่งนมเกินกวา่ 50% ท่ีมีนมเหลือคา้งจ านวนมาก จงึขอแจง้มาเพ่ือทราบและถา้
เป็นไปไดข้อเสนอใหผู้ป้กครองเลือกซือ้นมกลอ่งท่ีมีขนาดเล็กลงใหก้บันกัเรียนคะ่ 
 
TCAS ระบบใหม่ 
  ปีนีภ้าครฐัเปล่ียนระบบการทดสอบและการคดัเลือกเขา้มหาวิทยาลยัใหมอี่กแลว้คะ่ และเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจเบือ้งตน้  
นกัเรียนและผูส้นใจสามารถดคูลิปตาม link  https://amatyakulschool.com/TCAS.mp4   นีค้ะ่ คลิปนีเ้ป็นการแนะน าการเลือก
สายการเรียนของนกัเรียนชัน้ ม.4 ปี 2565 และมีการเลา่ถึงระบบการทดสอบและการคดัเลือกเขา้มหาวิทยาลยัใหมด่ว้ย (นาทีท่ี 
15.20 เป็นตน้ไปจะเป็นเรื่องของ TCAS ระบบใหม)่    

อยา่งไรก็ตาม ทางโรงเรียนจะจดัใหมี้การบรรยายในเรื่อง TCAS ระบบใหมแ่ก่นกัเรียนชัน้ ม.6 เรว็ๆ นีค้ะ่ 
 
 
 
 
 
 
 

https://amatyakulschool.com/TCAS.mp4


ก าหนดการสอบและเปิด – ปิดภาคเรียน 
 

วัน -  ช้ัน ก าหนดการ 
   29  กนัยายน 65    ชัน้ ป.1-2, ป.4-ป.5, ม.4-6  
                               (ชัน้ ป.3, ป.6, ม.1-ม.3 หยดุ) 
 
 
      

สอบและมาโรงเรียนวนัสดุทา้ย 

   30  กนัยายน 65    ชัน้ ป.3, ป.6, ม.1-ม.3 
                               (ชัน้ ป.1-2, ป.4-ป.5, ม.4-6 หยดุ) สอบและมาโรงเรียนวนัสดุทา้ย 

   30   กนัยายน 65    ชัน้อนบุาล 1-3                         มาโรงเรียนวนัสดุทา้ย 

3 – 31 ตลุาคม 65 ชัน้อนบุาล 1- ม.6 ปิดภาคเรียนท่ี 1/65 

   1  พฤศจิกายน 65     ป.4-ป.6  และ ม.1-ม.6                เปิดภาคเรียนท่ี 2/65 และรบัสมดุรายงาน 

   2  พฤศจิกายน 65      อ.1-3  และ ป.1-ป.3                เปิดภาคเรียนท่ี 2/65 และรบัสมดุรายงาน 
 
ก าหนดการสอบ O- Net 65 
 
 ดว้ยสถาบนัทดสอบทางการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สทศ.)  ไดก้ าหนดใหมี้การสอบ O – Net ของนกัเรียน 
ชัน้ ป.6  ม.3  และ ม.6 เป็นประจ าทกุปี  ในปีการศกึษา 2565 นี ้ทางโรงเรียนขอแจง้ก าหนดการสอบดงันี ้
 

ช้ัน ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

ป.6 วนัเสารท่ี์  11  กมุภาพนัธ ์ 2566 29  มีนาคม  2566 

ม.3 วนัอาทิตยท่ี์  12  กมุภาพนัธ ์ 2566 30  มีนาคม  2566 

ม.6 
วนัเสารท่ี์ 25  กมุภาพนัธ ์ 2566  และ 
วนัอาทิตยท่ี์  26  กมุภาพนัธ ์ 2566 
 
 

31  มีนาคม   2566 

 
การช าระค่าเทอม 2/65 
 
  ในภาคเรียนท่ี 2/2565  คา่เทอมทกุระดบัชัน้ยงัคงเป็นอตัราเดมิ (14,000 บาท) ผูป้กครองสามารถชว่ยลดภาระของ
โรงเรียนโดยช าระคา่เทอมตรงเวลาท่ีก าหนด หากพน้จากก าหนดถือวา่ไมมี่ความประสงคจ์ะเรียนตอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
การขอเอกสารช่วงปิดภาคเรียน 
 
 ในชว่งปิดภาคเรียนจะไมมี่เจา้หนา้ท่ีมาท างาน  กรุณาขอเอกสารตา่งๆ ไว้ เนิ่นๆ ตัง้แตบ่ดันี ้ โรงเรียนยินดีใหบ้รกิารออก
ใบรบัรองทกุชนิดโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 

เอกสารทีไ่ม่มคีะแนน ไม่มีผลการเรียน 
เช่น ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือเอกสารเพือ่ท าวีซ่า 

 
วันทีข่อ วันทีรั่บเอกสาร 

ก่อนปิดภาคเรียน ก่อนปิดภาคเรียน หรือ  30  กนัยายน  65  13.00 – 15.00 น. 
1 – 19 ตลุาคม 65 20 ตลุาคม 65  13.00 – 15.00 น. 
20 – 31 ตลุาคม 65 6 พฤศจิกายน 65  13.00 – 15.00 น. 

อัตราค่าเทอมนักเรียนทุกช้ัน คือ 14,000 บาท 

รับช าระ ระหวา่งวนัท่ี  8 สิงหาคม – 31  ตลุาคม  2565  ช าระผ่านระบบ Billpayment เท่าน้ัน 



 
 

เอกสารทีม่ีผลการเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเร่ืองการเรียนต่อภาคเรียนที ่2/2565   
( สง่คืนครูประจ าชัน้ภายในวนัศกุรท่ี์ 19  สิงหาคม  2565 ) 

 

  ขา้พเจา้...................................…..........ผูป้กครองของ...................................................… ช่ือเลน่...................หอ้ง......... 
. 
            มีความประสงคใ์หน้กัเรียนเรียนตอ่ท่ีร.ร.อมาตยกลุ ในภาคเรียนท่ี  2/2565 
  ไมมี่ความประสงคใ์หน้กัเรียนเรียนตอ่ท่ีร.ร.อมาตยกลุ ในภาคเรียนท่ี  2/2565 

วันทีข่อ วันทีรั่บเอกสาร 
ก่อน  28 กนัยายน 65 ก่อนปิดภาคเรียน หรือ   29 ตลุาคม 65 

1 – 31 ตลุาคม 65 6 พฤศจิกายน 65   


