
 

     ขา่ว ร.ร. อมาตยกลุ                    ปีที ่32  ฉบับที ่187 
                   กนัยายน  2565 

ระบบแจง้นกัเรยีนขาดเรยีน ป.1 – ม.6 เร ิม่ใชภ้าคเรยีนที ่2/2565 

ในภาคเรยีนนี้มนัีกเรยีนจ านวนมากมาถงึโรงเรยีนสายและมจี านวนหนึง่ไมเ่ขา้โรงเรยีน
ในจ านวนนี้มนัีกเรยีนชัน้เล็กๆ คอืชัน้ประถมตน้ และประถมปลายรวมอยูด่ว้ย 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เมือ่นักเรยีนออกจากบา้นมาโรงเรยีนแลว้นักเรยีนมาถงึโรงเรยีนอยา่ง
ปลอดภัย ในภาคเรยีน 2/2565 ครปูระจ าชัน้ ป.1 – ม.6 จะแจง้โดยตรงผา่นทางไลนข์อง
ผูป้กครองหรอื Gmail ในระบบ Classroom วา่นักเรยีนขาดเรยีน หรอืเขา้โรงเรยีนสาย 

(หลัง 07.45 น.) และครปูระจ าชัน้จะขออนุญาตสง่ขอ้ความในระบบไลนส์ว่นตวั ถงึผูป้กครอง 
(เป็นขอ้มลูสว่นตวั ไมส่มควรเผยแพรใ่นกลุม่ไลนใ์ดๆ)  

ในยคุทีม่อีันตรายรอบดา้นเชน่วนันี้ ผูป้กครองกรณุาสอดสอ่งและดแูลนักเรยีนอยา่ง
ใกลช้ดิคะ่ หากทา่นประสบกบัปัญหา ไมส่ามารถพดูกบัลกูๆ ได ้หรอืมอีปุสรรคอืน่ใด กรณุา
ตดิตอ่ครปูระจ าชัน้ เพือ่ปรกึษาหารอืกนั และรว่มกบัทางโรงเรยีนหาทางออก  

เด็กๆ ทกุคนคอืหัวใจของคณุพอ่คณุแม ่พวกเราผูใ้หญจ่ะตอ้งชว่ยกนัประคับประคอง
และหาทางทีด่ทีีส่ดุ ทีจ่ะท าใหนั้กเรยีนทกุคนประสบความส าเร็จในชวีติ  

*** แจง้ยกเลกิระบบการโทรศัพทจ์ากสว่นกลางไปแจง้ผูป้กครองเมือ่นักเรยีนขาดเรยีน 

 
ก าหนดการเปิดภาคเรยีน 2/2565 

 มคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นก าหนดการเปิดภาคเรยีน 2/2565 ส าหรับนักเรยีนชัน้ ม.ปลาย 
เป็นวันที ่26 ตลุาคม 2565 เป็นการสอนชดเชยการเรยีน รด. และ ใหนั้กเรยีนทีไ่มไ่ดเ้รยีน รด. 
หยดุเรยีนในวนัจนัทรท์ี ่7, 14, 21, 28 พฤศจกิายน 2565 แทน ส าหรับชัน้อืน่ๆ ก าหนดการคง
เดมิ ดงันี ้
 

ชัน้ วันเปิดภาคเรยีน 

ป.4 – ป.6 และ ม.1 - ม.3 1 พฤศจกิายน 65  

อ.1 – อ.3 และ ป.1 – ป.3 2 พฤศจกิายน 65  

  

ชว่งปิดภาคเรยีน ไมม่คีรมูาท างาน แตจ่ะมเีจา้หนา้ทีรั่บโทรศัพท ์ทา่นสามารถฝาก
เรือ่งไวก้บัเจา้หนา้ทีท่ีรั่บโทรศัพทไ์ดค้ะ่ 
 

ประกาศผลการเรยีนภาคเรยีนที ่1/2565 

 โรงเรยีนจะประกาศผลการเรยีนชัน้ ป.1 – ม.6 ผา่นทาง Website ของโรงเรยีนไมเ่กนิ
วันที ่10 ตลุาคม 2565 ผูป้กครองตอ้งกรอกเลขประจ าตัวประชาชน และเลขประจ าตัวของ
นักเรยีนเพือ่เขา้ดผูลการเรยีน 

 

การเปลีย่นแปลงในภาคเรยีนที ่2/2565 
หากอตัราการตดิ COVID-19  ต า่ลงเชน่ในวันนี ้ในภาคเรยีนหนา้ 

▪ โรงเรยีนจะกลับมาสอนเทนนสิ โยคะ และกลับมาเปิดโรงยมิ เปิดสนามเทนนสิ จัด
กจิกรรมกฬีาส ีและกจิกรรมอืน่ๆ ตามสมควร รวมทัง้นักเรยีนจะไดม้เีวลาเลน่อสิระมาก
ขึน้ดว้ย โดยอาจมเีงือ่นไขการจดักจิกรรมแตล่ะชนดิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 



• จะขยายเวลากลบับา้นระดับอนุบาล 1 – 2  โดยใหนั้กเรยีนอนุบาล 1 – 2 นอนกลางวนั
ทีโ่รงเรยีนตามความสมัครใจ ครปูระจ าชัน้จะแจง้รายละเอยีดอกีครัง้ 

• นักเรยีนอนุบาล 3 เลกิเรยีนเวลา 12.45 น. ทกุคน 

• จะขอขยายเวลาใหนั้กเรยีนและคณุครปูระจ าชัน้ไดอ้ยูก่บันักเรยีนมากขึน้โดยนักเรยีน
ชัน้ ป.1 – ป.6 จะเลกิเรยีนเวลา 13.45 น. ผูป้กครองมารบัหลัง 13.45 น.  
 

แตห่ากอัตราการตดิ COVID-19  กลับมาสงูอกีครัง้ เราจะกลับมาใชม้าตรการทีเ่ครง่ครัด
เหมอืนเดมิ 

 

แจง้เปลีย่นโตะ๊เรยีน ระดบัป.1 ทกุหอ้ง 
ภาคเรยีนหนา้ ทางโรงเรยีนพจิารณายกเลกิโตะ๊เรยีนกลุม่ส าหรับนักเรยีนชัน้ป.1 และ
ไดจั้ดซือ้เพือ่จะเปลีย่นโตะ๊เรยีนเป็นโตะ๊แบบน่ังคู ่และหันหนา้ไปทางเดยีวกนัคะ่ จะ
เริม่ใชต้น้เดอืนพฤศจกิายน 65 

 

แจง้เรือ่งเสือ้กฬีาส ี
ดว้ยในภาคเรยีน 2/2565 จะมงีานกฬีาสสี าหรับนักเรยีนทกุระดับ นักเรยีนบางคนทีม่ี
เสือ้กฬีาสทีีต่รงกบัสทีีต่นสงักดัอยูแ่ลว้ ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งสัง่เสือ้รุน่ใหม ่แตถ่า้ยังไม่
มเีสือ้สทีีต่รงกบัสทีีต่นสงักดั ตอ้งสัง่เสือ้สทีีต่นสงักดั 

 

จะทราบไดอ้ยา่งไร วา่นักเรยีนอยูส่อีะไร 
(การจัดการส ีก็เพือ่ใหนั้กเรยีนในแตล่ะสมีจี านวนเทา่ๆ กนั) 
อ.1 – อ.3 สอบถามครปูระจ าชัน้ 

ป.1 – ป.6  นักเรยีนจะจดลงสมดุจดการบา้นในวนัศกุรท์ี ่23 ก.ย.65 

มัธยม    ครปูระจ าชัน้แจง้นักเรยีนโดยตรง 

 

เสือ้กฬีาสปีีนี้ ยังคงม ี3 สเีชน่เดมิ ลวดลายเสือ้จะไดรั้บการออกแบบโดยนักเรยีนชัน้ ม.6 

 

นักเรยีนสามารถสัง่ไดค้นละหลายตัว และช าระเงนิทีค่รปูระจ าชัน้ และตอ้งแจง้วา่เสือ้ 
ปีนี้ราคาจากผูผ้ลติสงูขึน้ โรงเรยีนจ าเป็นตอ้งจ าหน่ายราคาตัวละ 135 บาท 

 

 

สัง่ซือ้เสือ้กฬีาส ี2566 (ตัดสว่นนีพ้รอ้มเงนิคา่เสือ้สง่ครปูระจ าชัน้กอ่น 27 ก.ย.65) 
   
ชือ่นักเรยีนผูส้ัง่________________________________หอ้ง___________ 

(ส ี แดง เหลอืง  น ้าเงนิ ด า) (size 4 6 8 10 12 14 16 XL 2XL 3XL 4XL)  

 

ส ี ขนาด จ านวน ราคา (จ านวนคณู 135) 
    

    

    

    

    

  รวม  

 


