
 
 
 
 

 
 

 

ประกาศลงวนัที ่29 ตลุาคม 2565  
เรือ่ง แจง้การเปิดภาคเรยีนที ่2/2565  

 
 

ในภาคเรยีนที ่2/2565 นี ้ทางโรงเรยีนไดว้างแผนและด าเนนิการตา่งๆ ดา้นความปลอดภัย 
และการจัดการเรยีนการสอน เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบันักเรยีน จงึขอแจง้ก าหนดการ 
และรายละเอยีดตา่งๆ ในการเปิดภาคเรยีนที ่2/2565 ดงันี ้  
 
 

1. ระบบการเรยีนในภาคเรยีนที ่2/2565 
 นักเรยีนมาเรยีนทีโ่รงเรยีนเทา่นัน้ ไมม่กีารเรยีนการสอนในระบบ ONLINE และจะ

นับเวลาเรยีนจากวันทีม่าเรยีนทีโ่รงเรยีน  
 หากนักเรยีนตดิโควดิหรอืเป็นกลุม่เสีย่งจะพจิารณาเป็นรายๆ ไป  
 ยกเลกิระบบ Classroom แตผู่ป้กครองยังสามารถตดิตอ่ผา่นชอ่งทาง Line ระดบั

ของแตล่ะชว่งชัน้ 
 นักเรยีนชัน้ ม.1 - 6 ทีม่าสาย หรอืขาดเรยีน ครปูระจ าชัน้จะแจง้ผูป้กครอง  
 ผอ่นคลายมาตรการโควดิ-19 โดยจะจัดใหนั้กเรยีนไดล้งมาเลน่ในสนามไดบ้า้ง

ในชว่งพักดืม่นมและพักกลางวัน ทัง้นีใ้หด้รูะเบยีบของแตล่ะตกึทีจ่ะจัดใหไ้มเ่กดิ
ความแออดักนั  

 
 

2. เวลาเขา้เรยีน และเวลาเลกิเรยีน 
 
 

เรือ่ง  อ.1 – 3 ป.1 – 6 ม.1 - 6 

1. เวลาเขา้เรยีน 08.30 น. 07.30 น. 07.30 น. 

2. เวลาเลกิเรยีน 12.45 น. 13.45 น. 14.45 น. 

3. ควรมารับระหวา่งเวลา 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 น. 

4. คา่ปรับ 

เมือ่ผูป้กครองมารับ

นักเรยีนเกนิก าหนดเวลา 

 หลัง 17.00 น. คา่ปรับ 20 บาท 

 หลัง 17.30 น. คา่ปรับ 50 บาท 

 หลัง 18.00 น. คา่ปรับ 100 บาท และเพิม่ขึน้ชัว่โมงละ 100 บาท 

5. รายละเอยีดอืน่ๆ  ชัน้ อ.1 - 2 คณุครจูะจัดใหนั้กเรยีนนอนกลางวนัทีโ่รงเรยีนและเพือ่
ป้องกันการตดิเชือ้โควดิ ขอใหผู้ป้กครองน าผา้บางๆ มาใหค้ณุครปูบูน
ทีน่อนอกีชัน้หนึง่ และครจูะสง่ผา้นีก้ลับบา้นทกุวนั 

 ผูป้กครองกรณุามารับนักเรยีนหลังเวลาเลกิเรยีนไมม่ารอรบักอ่น
เวลา หากมบีตุรหลานหลายคน ใหม้ารับนักเรยีนพรอ้มกับพีช่ัน้โตสดุ 

 ส าหรับนักเรยีนชัน้ อ.1- ป.6 ยังตอ้งเช็กชือ่กลับบา้นและหยอ่น
กระดมุลงกลอ่งทีป่ระตทูางออกเชน่เดมิ แตเ่พิม่เตมิ คอื ครเูวรและ
เจา้หนา้ทีห่นา้ประตจูะตรวจดบูัตรรับนักเรยีนของผูป้กครองวา่ตรงกับ
บัตรของนักเรยีน จงึจะอนุญาตใหก้ลับบา้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ก าหนดการเปิด, วันหยดุ,และตารางสอบ 
 

 ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรยีน 
 

ระดับชัน้ชัน้ เปิดภาคเรยีน 2/65 

ป.4 - ม.3 1 พ.ย. 2565 

อ.1 – ป.3 2 พ.ย. 2565 
 

 วันหยดุ 
 

วนัที ่ หมายเหต ุ

16, 17, 18, พ.ย. 2565 วนัหยดุพเิศษ ประชมุ APEC 

5 ธ.ค. 2565 วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รัชกาลที ่9  

12 ธ.ค. 2565 วนัหยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 

30 ธ.ค. 2565 วนัหยดุพเิศษเทศกาลปีใหม ่

2 ม.ค. 2566 วนัหยดุชดเชยวนัขึน้ปีใหม ่

16 ม.ค. 2566 วนัคร ู
 

 ตารางสอบ O-NET 
  

วนัที ่ ระดับชัน้ สถานทีจั่ดสอบ 

11 ก.พ. 2566 ป.6 โรงเรยีนอมาตยกลุ 

12 ก.พ. 2566 ม.3 โรงเรยีนอมาตยกลุ 

25 – 26 ก.พ. 2566 ม.6 สนามสอบที ่สทศ.จัดให ้
 

 ตารางสอบปลายภาค 
 

วนัที ่ ชัน้ทีม่าสอบ ชัน้ทีห่ยดุเรยีน 

2 ม.ีค. 2566 ป.3,  ป.6,  ม.4-5 ป.1-2,  ป.4-5,  ม.1-3 

3 ม.ีค. 2566 ป.1-2,  ป.4-5,  ม.1-3 ป.3,  ป.6,  ม.4-5 
  

** ม.6 จะแจง้ภายหลงั 
** ชัน้อนุบาล 1 – 3 มาโรงเรยีนถงึวันที ่3 ม.ีค. 2566 

 
4. เกีย่วกบัสถานการณ์ COVID – 19 

 นักเรยีนยังคงตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน และ ตอ้งน า
กลอ่งอาหารและกระตกิน ้าดืม่มาเอง 

 หากพบการตดิเชือ้โควดิ-19 ในโรงเรยีน ทางโรงเรยีนจะพจิารณาการเปิดหรอืปิด
เรยีนเป็นกรณีๆ ไป โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนส์งูสดุของนักเรยีน 

 หากพบวา่นักเรยีนคนใดมไีข ้ไอ เจ็บคอ มนี ้ามกู คณุครจูะแยกนักเรยีนออกมา 
และโทรแจง้ผูป้กครองใหม้ารับกลบับา้นทันท ีพรอ้มทัง้จะขออนุญาตตรวจ ATK 
ใหก้บันักเรยีน 

 

5. การใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนมาโรงเรยีน 
 นักเรยีนใสช่ดุนักเรยีนหรอืใสช่ดุพละมาโรงเรยีนได ้
 ในวันทีเ่รยีนพละและวันทีม่กีจิกรรมกฬีาส ีใหใ้สเ่สือ้พละสทีีต่นเองสงักดั 
 วันองัคาร นักเรยีนใสช่ดุ Private ทีส่ภุาพมาโรงเรยีน 

 

 

           โรงเรยีนอมาตยกลุ   

        29 ตลุาคม 2565 


