
ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2560

เข�าสู�ช�วงสุดท�ายของภาคเร�ยนที่ 1/2560 
มาอ�านข�าวสารดีๆจาก Newsflash กัน

กำหนดการสอบ / เป�ด-ป�ด ภาคเร�ยน / การแจ�งผลสอบ ผ�าน-ไม�ผ�าน / การรับผลการเร�ยน

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย  Y.12

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูตางชาติ  Y.12

เรียนเสริมเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET Y.12 

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูตางชาติ  Y.1 - Y.11

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูตางชาติ KG.3 

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย Y.6

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย  Y.4 - Y.5, Y.7 - Y.11

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย  KG.1 - Y.3

ฝกซอมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ Y.6

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ (Scout  Camp) Y.6

กิจกรรมซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค (CSR)

กิจกรรมประชุมผูปกครอง Y.6 

October  Camp 2017 (5 วัน)

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน
สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูไทยเฉพาะนักเรียน Y.12 
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูไทยประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1 
 ใหกับนักเรียน Y.12 ที่ติด “0”ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูตางชาติ เฉพาะนักเรียน Y.12
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูตางชาติประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูตางชาติ เฉพาะนักเรียน Y.1-6  
ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/

สถานที่ ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูตางชาติประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอม
ใหกับนักเรียน Y.1-6  ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูไทย เฉพาะนักเรียน Y.1-6  
ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/

สถานที่ ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูไทยประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอม
ใหกับนักเรียน Y.1-6  ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน

สอบปลายภาคเรียน 1/2560 Y.12

เตรียมสอบ O-NET Y.12

สอบปลายภาคเรียน 1/2560

KG.3 - Y.11

ฝกซอมลูกเสือ Y.6

เขาคายลูกเสือ Y.6

กิจกรรมซอมเสริมคุณลักษณะ

ประชุมผูปกครอง Y.6

October Camp 2017

แจงผลสอบไมผาน

และกำหนดสอบซอม

พ. 20 - ศ. 22 ก.ย. 60

จ. 25 - อ. 26 ก.ย. 60

พ. 27 ก.ย. - พ. 4 ต.ค. 60

พฤ. 28 - ศ. 29 ก.ย. 60

ศ. 29 ก.ย. - จ. 2 ต.ค. 60

จ. 2 - อ. 3 ต.ค. 60

จ. 2 - พ. 4 ต.ค. 60

อ. 3 - พ. 4 ต.ค. 60

พ. 4 ต.ค. 60

พฤ. 5 - ส. 7 ต.ค. 60

ศ. 6 ต.ค. 60 

ส. 7 ต.ค. 60

พฤ. 5 - พ. 11 ต.ค. 60

ศ. 6 ต.ค. 60  

จ. 9 ต.ค. 60 

ศ. 29 ก.ย. 60

จ. 2 - พ. 4 ต.ค. 60

  อ. 3 ต.ค. 60

  พฤ. 5 - จ. 9 ต.ค. 60

ศ. 6 ต.ค. 60

จ. 9 - พฤ. 12 ต.ค. 60

พ. 11 ต.ค. 60

จ. 30 ต.ค. - จ. 6 พ.ย. 60 

มัธยม

มัธยม

ประถม-มัธยม

อนุบาล

ประถม

ประถม-มัธยม

อนุบาล-ประถม

ประถม

มัธยม

ประถม

ทุกแผนก

อนุบาล

Y.12

 

Y.1 - 6

กำหนดการ   แผนก                  วันที่                รายละเอียด

แจงผลสอบไมผาน

และกำหนดสอบซอม

เปดภาคเรียนที่ 2/2560

กิจกรรมวันลอยกระทง

การรับผลการเรียน

(นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน)

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11

คาย Smart Start Y.9

กิจกรรมแนะแนวนร.Y.9

กิจกรรมวันพอแหงชาติ

Christmas Show 

AFR Day

หมายเหตุ กรณีนร.แก “0”ครั้งที่ 1 ไมผานหรือไมดำเนินการสอบซอม 
ไมมีสิทธิขอรับเอกสารผลการเรียน 5 ภาคเรียน 

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูตางชาติ เฉพาะนักเรียน Y.7-11 
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูตางชาติประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.7-11 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูไทย เฉพาะนักเรียน Y.7-11 
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูไทยประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1  
ใหกับนักเรียน Y.7-11 ที่ติด“0”ภาคเรียนที่ 1/2560 

เปดภาคเรียนที่ 2 /2560 ระดับชั้น KG.3 - Y.12

เปดภาคเรียนที่ 2 /2560 ระดับชั้น KG.1 - 2

เปดภาคเรียนที่ 2 /2560 ระดับชั้น NC.

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับ NC. – Y.3

ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น 
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้

 Y.1   โถงลางอาคาร St.Dominic 1 (อาคาร A)
 Y.2-3  โถงลางอาคาร St.Dominic 2 (อาคาร B)
 Y.4-6  โถงลางอาคาร St.Dominic 1 (อาคาร A)
 Y.7-12  โถงลางอาคาร St.John Baptist 

ระดับชั้น NC. - KG.3 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น 
พรอมพบปะพูดคุย ณ โถงลางอาคาร St.Dominic 1 (อาคาร A)

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11

กิจกรรมคาย Smart Start Y.9

กิจกรรมแนะแนวนร. Y.9 เพื่อการศึกษาตอม.ปลาย 
และประชุมผูปกครองนร. Y.9

กิจกรรมวันพอแหงชาติแผนกอนุบาล NC. – Y.12

Christmas Show ระดับ NC. –  Y.6

Christmas Show ระดับ Y.7 – 12

กิจกรรมแหงการขอโทษ ใหอภัย คืนดี 
(Apology, Forgiveness, Reconciliation)

หมายเหตุ: การเรียนพิเศษเดือนต.ค.ชวงวันสอบ (2-4 ต.ค. 60) เด็กทุกคนที่เรียนพิเศษ 
ไมวาจะเคยเรียนวิชาพิเศษ หรือวิชาครูตางชาติใดๆใหเรียนพิเศษวิชาการไทยทั้งหมด



สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย  Y.12

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูตางชาติ  Y.12

เรียนเสริมเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET Y.12 

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูตางชาติ  Y.1 - Y.11

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูตางชาติ KG.3 

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย Y.6

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย  Y.4 - Y.5, Y.7 - Y.11

สอบปลายภาค1/2560 วิชาการครูไทย  KG.1 - Y.3

ฝกซอมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ Y.6

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ (Scout  Camp) Y.6

กิจกรรมซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค (CSR)

กิจกรรมประชุมผูปกครอง Y.6 

October  Camp 2017 (5 วัน)

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน
สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูไทยเฉพาะนักเรียน Y.12 
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูไทยประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1 
 ใหกับนักเรียน Y.12 ที่ติด “0”ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูตางชาติ เฉพาะนักเรียน Y.12
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูตางชาติประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูตางชาติ เฉพาะนักเรียน Y.1-6  
ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/

สถานที่ ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูตางชาติประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอม
ใหกับนักเรียน Y.1-6  ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูไทย เฉพาะนักเรียน Y.1-6  
ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/

สถานที่ ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูไทยประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอม
ใหกับนักเรียน Y.1-6  ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ไมผาน

เปดรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2561 
ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่4  

กำหนดขายใบสมัครวันที่ 1 กันยายน 2560 เปนตนไป 

ศ. 6 ต.ค. 60

จ. 9 - พฤ. 12 ต.ค. 60

พ. 11 ต.ค. 60

จ. 30 ต.ค. - จ. 6 พ.ย. 60

จ. 30 ต.ค. 60

อ. 31 ต.ค. 60

พ. 1 พ.ย. 60 

ศ. 3 พ.ย. 60

ส. 4 พ.ย. 60
(เวลา 8.30 - 12.00 น.)

ส. 4 พ.ย. 60
(เวลา 13.00 - 16.00 น.)

อา. 5 - ส. 11 พ.ย. 60

ศ. 17 - อา. 19 พ.ย. 60

ส. 25 พ.ย. 60

ศ. 1 ธ.ค. 60

จ. 18 - พฤ. 21 ธ.ค. 60

อ. 19 - พฤ. 21 ธ.ค. 60

ศ. 22 ธ.ค. 60

Y.7 - 11

อนุบาล-มัธยม

อนุบาล

อนุบาล

อนุบาล-ประถม

ประถม-มัธยม

อนุบาล

มัธยม

มัธยม

มัธยม

ทุกแผนก

อนุบาล-ประถม

มัธยม

ทุกแผนก

กำหนดการสอบ / เป�ด-ป�ด ภาคเร�ยน / การแจ�งผลสอบ ผ�าน-ไม�ผ�าน / การรับผลการเร�ยน
กำหนดการ   แผนก                   วันที่                  รายละเอียด

การรับสมัครนักเร�ยนใหม� ระดับชั้น

NC.-KG.1

KG.2-KG.3

Y.1-Y.10

วันทดสอบ

1 กันยายน 2560 เปนตนไป

5 ตุลาคม 2560

5 ตุลาคม 2560

ประกาศผล

วันที่ทดสอบ

 6 ตุลาคม 2560

6 ตุลาคม 2560

การมอบตัว

ภายใน 7 วัน
หลังประกาศผลทดสอบ

9-12 ตุลาคม 2560

แจงผลสอบไมผาน

และกำหนดสอบซอม

เปดภาคเรียนที่ 2/2560

กิจกรรมวันลอยกระทง

การรับผลการเรียน

(นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน)

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11

คาย Smart Start Y.9

กิจกรรมแนะแนวนร.Y.9

กิจกรรมวันพอแหงชาติ

Christmas Show 

AFR Day

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูตางชาติ เฉพาะนักเรียน Y.7-11 
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูตางชาติประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.7-11 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจำชั้นแจงผลสอบรายวิชาครูไทย เฉพาะนักเรียน Y.7-11 
ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา/สถานที่ 

ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูไทยประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1  
ใหกับนักเรียน Y.7-11 ที่ติด“0”ภาคเรียนที่ 1/2560 

เปดภาคเรียนที่ 2 /2560 ระดับชั้น KG.3 - Y.12

เปดภาคเรียนที่ 2 /2560 ระดับชั้น KG.1 - 2

เปดภาคเรียนที่ 2 /2560 ระดับชั้น NC.

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับ NC. – Y.3

ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น 
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้

 Y.1   โถงลางอาคาร St.Dominic 1 (อาคาร A)
 Y.2-3  โถงลางอาคาร St.Dominic 2 (อาคาร B)
 Y.4-6  โถงลางอาคาร St.Dominic 1 (อาคาร A)
 Y.7-12  โถงลางอาคาร St.John Baptist 

ระดับชั้น NC. - KG.3 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น 
พรอมพบปะพูดคุย ณ โถงลางอาคาร St.Dominic 1 (อาคาร A)

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11

กิจกรรมคาย Smart Start Y.9

กิจกรรมแนะแนวนร. Y.9 เพื่อการศึกษาตอม.ปลาย 
และประชุมผูปกครองนร. Y.9

กิจกรรมวันพอแหงชาติแผนกอนุบาล NC. – Y.12

Christmas Show ระดับ NC. –  Y.6

Christmas Show ระดับ Y.7 – 12

กิจกรรมแหงการขอโทษ ใหอภัย คืนดี 
(Apology, Forgiveness, Reconciliation)

หมายเหตุ : กรณีนร.แก “0”ครั้งที่ 1 ไมผานหรือไมดำเนินการสอบซอม 
- นักเรียนตองลงเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนเดือนธันวาคม เพื่อสอนเสริมและ
  สอบซอม ครั้งที่ 2 ใหเสร็จสิ้นกอนเดือนธันวาคม 
    กรณีนร.แก “0”ครั้งที่ 2 ไมผานหรือไมดำเนินการสอบซอม 
- นักเรียนตองลงเรียนSummer ปการศึกษา 2561 เพื่อสอนเสริมและ
  สอบซอมครั้งที่ 3 ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 



Yearbook 2560
ขณะนี้ทางโรงเรียนไดเริ่มจัดทำหนังสือรุน (Yearbook) ประจำป 2560 เพื่อ
รวบรวมภาพถายครู-นักเรียนทุกระดับชั้น รวมผลงานและกิจกรรมตางๆ ของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดปการศึกษา สำหรับทานที่ประสงคจะใหหนังสือรุน
(Yearbook) เปนพื้นที่แสดงความภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือ
เพื่อเปนสื่อกลางประชาสัมพันธธุรกิจของทาน ไปยังเพื่อนผูปกครอง และ
หนวยงานตางๆ ขอเชิญชวนทานใหการสนับสนุนหนังสือรุนตามรายละเอียด
ในเอกสารที่ไดสงถึงผูปกครองแลวกอนหนานี้หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ธุรการ

กำหนดการถ�ายรูปหมู�
เพ�่อลงหนังสือรุ�น (Yearbook)

ทางโรงเรียนกำหนดการถายรูปหมู สำหรับลงหนังสือรุน ดังนี้

แผนก

อนุบาล

ประถม

มัธยม

วันที่

6 - 10 พฤศจิกายน 2560

13 - 15 พฤศจิกายน 2560

16 - 17 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : รายละเอียดวันที่ถายรูปของแตละหอง  ครูประจำชั้นจะแจงใหทราบในสมุดจดการบาน / สมุดสื่อสาร 
ขอความกรุณาผูปกครองดูแลใหนักเรียนแตงกายชุดนักเรียนใหเรียบรอยและหากไมจำเปน กรุณางดการหยุดเรียน

การปรับเวลาในคาบเร�ยนระดับชั้น
Y.4 - Y.12 ในภาคเร�ยนที่ 2 

 ในภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น Y.4 -Y.12
ไดจัดการเรียนการสอนโดยการปรับลดเวลาเรียน
เพื ่อแบงเวลาฝกซอมการแสดงชวงเทศกาล
คริสตมาส จากเดิมเวลาเรียนคาบเรียนละ 50 นาที
ปรับเหลือคาบเรียนละ 45 นาที  และเดิมเวลา
พักกลางวัน 50 นาที ปรับเหลือ 40 นาที ซึ่ง
นักเรียนจะมีเวลาเหลือจากการลดคาบเรียน
วันละ 45 นาที โดยทางโรงเรียนจะปรับเวลาใน
คาบเรียนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560 จากนั้น
ตั้งแตเปดเรียนหลังวันหยุดปใหมจะกลับมาใช
เวลาเรียนตามปกติ 

การแจ�งลาออก
 หากผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนศึกษาตอในภาคเรียนที่ 2/2560 ผูปกครองตองติดตอยื่นคำรองลาออก ที่แผนกธุรการ 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หากแจงลาออกหลังจากวันที่กำหนดนี้ ถือวาเปนการลาออกที่ผิดระเบียบ ผูปกครองตองชำระ
คาธรรมเนียมการศึกษาคงคางทั้งหมดและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ดวย จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอรับเอกสาร
ทางการเรียนได โดยใชเวลาดำเนินการดานเอกสาร ภายใน 5-7 วันทำการ

   การขอเอกสารทางการเร�ยน
         หากผูปกครองตองการเอกสารทาง
การเรียนใดๆของนักเรียนสามารถติดตอยื่น
คำรองไดที่ธุรการ โดยใชเวลาดำเนินการ
5 - 7 วันทำการหลังจากยื่นคำรอง  สำหรับ
ผูปกครองที่คางชำระคาธรรมเนียมตางๆจะตอง
ชำระใหครบทุกรายการกอนการรับเอกสาร

 โรงเรียนไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรองทำวีซานักเรียนออนไลน 
(Visa Request Letter) ผานทางเวบไซตของโรงเรียน โดยกรอกขอมูลใหถูกตอง
ครบถวนทุกชองแลวปฏิบัติตามคำแนะนำ  เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว ทาง
โรงเรียนจะรีบดำเนินการใหแลวเสร็จหลังยื่นเรื่อง 2 วันทำการ แตสำหรับผูปกครอง
ที่ยังคางชำระคาธรรมเนียมตางๆจะไดรับเอกสารหลังยื่นเรื่อง 7 วันทำการ โดยจะ
ตองชำระคาธรรมเนียมทุกรายการใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร 

ขอหนังสือรับรองทำว�ซ�าออนไลน�

 ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนระดับชั้น NC - KG.2 แผนกอนุบาล 
ซอย 19 จะยายไปรวมกัน ที่แผนกประถม ซอย 20
 สำหรับเสนทางการจราจรภายในโรงเรียน ทานสามารถศึกษา
ไดจากเวบไซตโรงเรียน www.ektra.ac.th ซึ่งขอมูลที่ปรากฎในขณะนี้
เปนขอมูลแผนผังปจจุบัน     กอนเปดภาคเรียนที่ 2 จะปรับปรุงแผนผัง
ภายในและจุดรับสงอีกครั้งแตเสนทางการเดินรถโดยรวมจะมีลักษณะ
เหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน

การเร�ยนพ�เศษเย็นในภาคเร�ยนที่ 2       

 จะเริ่มเรียนตั้งแตเปดเทอมวันแรก คือวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560 
ซึ ่งผู ปกครองสามารถชำระคาเรียนพิเศษเดือนพฤศจิกายนลวงหนาได
ตั้งแตวันนี้ จนถึง 25 ตุลาคม 2560 เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ใหนักเรียนไดเรียน
อยางตอเนื่อง โดยไมตองตอคิวรอเพื่อลงสมัครนักเรียนใหมอีก หากเกิน
กำหนดนี้ ทางโรงเรียนจะใหสิทธิ์แกผูที่ลงชื่อ Waiting List ไดสิทธิ์ลงเรียนแทน

ประชาสัมพันธ� ด�วน!!!ประชาสัมพันธ� ด�วน!!!

(กรณี ชำระดวยเช็ค จะไดรับเอกสารหลังจากวันที่ชำระ 7 วันทำการ)



เวลาทำการแผนกธุรการช�วงป�ดภาคเร�ยนที่ 1/2560 
เปดทำการวันจันทร –เสาร  เวลา 8.30 – 16.00 น. / ปดทำการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
แผนกอนุบาล โทร. 0-2674-2450-2      แผนกประถมและมัธยม โทร. 0-2213-0117,0-2212-0157,0-2212-9930-1
ตั้งแต 16 ตุลาคม 2560 เปนตนไป ผูปกครองที่ตองการติดตอกับธุรการอนุบาล กรุณาติดตอไดที่แผนกประถม

โรงเร�ยนสารสาสน�เอกตรา ขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านที่ได�ให�ความร�วมมือกับทางโรงเร�ยนเป�นอย�างดี 
ในการสนับสนุนเป�นกำลังใจให�กับนักเร�ยน ทั้งในด�านการศึกษา และการเข�าร�วมทำกิจกรรมต�างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบ 

ข�อปฏิบัติของทางโรงเร�ยนด�วยดีเสมอมา หากมีสิ�งใดที่ทำให�ท�านไม�ได�รับความสะดวก ต�องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วันว�างช�วงป�ดเทอม
 ทางโรงเรียนไดจัดคาย October Camp 2017 โดยไดแจกรายละเอียดของคายใหกับนักเรียนเมื่อวันศุกรที่ 8 กันยายน

ที่ผานมา หากผูปกครองสนใจสามารถสมัครไดที่แผนกธุรการตั้งแตวันนี้เปนตนไป เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

(กรุณาตรวจสอบที่นั่งวางจากแผนกธุรการกอนทำการสมัคร) และขอความรวมมือผูปกครองคอยดูแลเรื่องการใชสื่อออนไลนตางๆ 

ของนักเรียนอยางใกลชิด และติดตามการนัดกันของกลุมเด็กนักเรียน หากโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆจะมีจดหมายแจงไปถึงผูปกครอง

เพื่อขออนุญาตกอนทุกครั้ง หากไมแนใจวานักเรียนมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนหรือไม กรุณาโทรมาสอบถามที่แผนกธุรการ

เชิญชวนส�งผลงานนักเร�ยน
หากชวงปดเทอม นักเรียนไดไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม หรือ

ไดไปแสดงความสามารถใดๆมา ทางโรงเรียนขอเชิญชวนให

ผูปกครองบอกเลาเรื่องราวและสงไฟลภาพถาย/ไฟลวีดีโอ ของ

นักเรียน มาที่ admin@ektra.ac.th เพื่อนำมาประชาสัมพันธ 

ทางหนาเว็บไซตของโรงเรียนใหเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจ

ที่ดีกับนักเรียนคนอื่นๆตอไป


