
ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

แผนกอนุบาล โทร 0-2674-2450-2  แผนกประถมและมัธยม โทร 0-2213-0117, 0-2212-9930-1  อีเมล : admin@ektra.ac.th

 ขอแสดงความยินดี กับนักเร�ยนระดับชั้น Y.6 ,Y.9 และ Y.12  ที่ได �
    คะแนนสอบ O-Net ป�การศึกษา 2558 ว�ชาภาษาอังกฤษ เป�นอันดับ 1 

ของโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน� 

อันดับ 1 

อันดับ 2 

อันดับ 3  

อันดับ 4 

อันดับ 5 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

สารสาสนเอกตรา 

สารสาสนวิเทศรมเกลา 

สารสาสนวิเทศศึกษา 

สารสาสนวิเทศสุวรรณภูมิ

สารสาสนวิเทศสายไหม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สารสาสนเอกตรา

สารสาสนวิเทศรมเกลา

สารสาสนวิเทศศึกษา

สารสาสนวิเทศสายไหม

สารสาสนวิเทศนิมิตใหม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

สารสาสนเอกตรา

สารสาสนวิเทศรมเกลา

สารสาสนวิเทศธนบุรี 

สารสาสนวิเทศสายไหม

สารสาสนวิเทศศึกษา

เนื่องจากโรงเร�ยนอยู�ระหว�างการก�อสร�างอาคารเร�ยนใหม� 
และมีการปรับเปลี่ยนเส�นทางวนรถภายในแผนกประถม 

เพ�่อลดภาวะมลพ�ษ สะสมในโรงเร�ยน 
ขอเชิญชวนให�นักเร�ยนร�วมกันปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

“การใช�บร�การรถตู�โรงเร�ยน”
1. นักเรียนแผนกอนุบาลและนักเรียนชั้น Y.1 - Y.2 จะมี
พี่เลี้ยงคอย ดูแลรับ – สงขึ้นรถ สวนนักเรียนชั้น Y.3 - Y.12 
จะตองมาขึ้นรถที่บริเวณ จุดนัดหมายใหตรงเวลา 

2. หากวันใดที่นักเรียนหยุดเรียนหรือ
ผูปกครองมีธุระจำเปน ที่จะรับนักเรียน
กอนเวลาหรือตองการมารับ-สงดวย
ตนเอง กรุณาโทรศัพท แจงที่แผนกธุรการ
หรือแจงที่คนขับรถตูโดยตรง 

3. เพื่ออำนวยความสะดวก ทางโรงเรียนมีรถตูบริการ
รับ-สงนักเรียนระหวางซอยสาธุฯ 19 และซอยสาธุฯ 20  
ตามเวลาดังนี้ 
   - รอบเชา (จากซ.20 มาซ.19) เวลา 07.30 น. 
   - รอบเย็น (จากซ.19 ไปซ.20) เวลา 16.00 น.
4. กอนนำรถไปจอดพักรถ พนักงานจะตรวจสอบนักเรียน
บนรถใหลงรถใหเรียบรอยจนครบกอนทุกครั้ง
5. มีการตรวจสภาพรถและฉีดพนยาปองกันเชื้อหวัด

*ผูสนใจใชบริการ  โทร. 085-111-0260*

 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมตน Y.1 - Y.3 ขอใหผูปกครองวางปายชื่อนักเรียนติดไวหนารถใน
ตำแหนงที่เห็นชัดเจน คุณครูจะไดอำนวยความสะดวกในการนำสงนักเรียนไดอยางรวดเร็ว โดยนักเรียนควร
กลับบานกอนเวลา 17.00 น.
 นอกจากใหผูปกครองมารับนักเรียนตามเวลาแลว ขอความรวมมือใหใชสัญญานไฟทุกครั้งที่จะเลี้ยว 
งดบีบแตรเพื่อเรียกนักเรียนใหมาขึ้นรถ งดเวนการขับขี่ยานพาหนะที่ปรับแตงเครื่องยนตใหมีเสียงดังรบกวนรวมถึง
ใหเกียรติและปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรของโรงเรียนซึ่งสวนใหญเปนครูที่มาปฎิบัติหนาที่เวรจราจรและ
คอยอำนวยความสะดวกใหกับทาน (นอกเหนือจากที่โรงเรียนไดติดตอใหเจาหนาที่ตำรวจมาปฎิบัติหนาที่ บริเวณ
ซอยสาธุฯ 19 และ ซอยสาธุฯ 20) ทั้งนี้ เพื่อเปนแบบอยางอันดีงามใหกับบุตรหลานของทานเอง

1. การมาโรงเรียนในชวงเชา 
ควรตรวจตราความเรียบรอยของเครื่องแตงกายเตรียม
เงินคาขนม สิ่งของที่นำติดตัวมาโรงเรียน ใหพรอมกอนลง
จากรถทุกครั้ง ยิ่งนักเรียนไดรับการฝกฝนตั้งแตเล็กมาก
เทาไหร จะทำใหเปนผูมีวินัยมากขึ้นในอนาคต 

2. เวลากลับบานในชวงเย็น 
ลงจากอาคารเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอยไมว่ิงแขงกัน
ลงจากอาคารเรียน ไมกระแทกกระเปาลอลากตามบันได 
มาพบผูปกครองตามเวลาที่นัดไว 



ตารางกิจกรรมช�วงเช�าของนักเร�ยน
เวลา       กิจกรรมแผนกอนุบาล                                                           หมายเหตุ

กิจกรรม Reading Time และการฝกฝนทักษะทางดานคณิตศาสตร

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ

เรียนตามตารางปกติ

เวลา         กิจกรรมแผนกประถมและมัธยม                                      หมายเหตุ

07.15 - 07.50 น.

07.50 - 08.15 น.

พบปะครูประจำชั้น และเขากลุมกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาความสามารถทางวิชาการ

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ และ
กิจกรรมเสริมทักษะชวงMorning Home Room

วันจันทร-วันพฤหัสบดี

แผนกประถม : ปดการจราจรบริเวณสนาม 2, 3 และ
ใตอาคาร 6 เวลา 7.40 น. 
แผนกมัธยม : ปดการจราจรบริเวณสนาม 1,
ประตู Bosco และอาคารจอดรถ เวลา 7.40 น.

ปดการจราจรบริเวณสนาม 
เวลา 08.00-09.00 น. 

(กรุณาเลื่อนรถออกจากสนาม)

07.30 - 08.00 น.
 

08.00 - 08.30 น.

08.30 น. เปนตนไป

การเร�ยนพ�เศษช�วงเย็น
 ในปนี้ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนพิเศษเย็นวิชาการไทยเริ่มตั้งแตวันแรกของการเปดเรียน สำหรับการเรียนพิเศษใน
รายวิชาอื่นๆ จะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งการเรียนพิเศษภายในโรงเรียนจะมีขอดีตางๆดังนี้
1. นักเรียนสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและไดพัฒนาเสริมเติมทักษะท้ังดานวิชาการและกิจกรรมท่ีตนเองสนใจเพ่ิมมากข้ึน
2. คุณครูสามารถติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ทักษะนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
3. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากทางโรงเรียนและครูผูสอนในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและประหยัด 
4. ผูปกครองลดความกังวลจากความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก 

**สำหรับรายละเอียดวิชาที่เปดสอน ทางโรงเรียนจะมีเอกสารถึงผูปกครองในสัปดาหถัดไป** 

ปฎิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2559
วัน/เดือน/ป�                          แผนก         กิจกรรม

หยุดวันวิสาขบูชา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน Y.10

กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน

กิจกรรมวันส่ิงแวดลอมโลก

ประชุมผูปกครองนักเรียน Y.7 (นักเรียนเกาและใหม) และนักเรียนใหม Y.8 - Y.12

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู NC. – KG.3

กิจกรรมรับนอง Y.7 และ Y.10

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู Y.1 – Y.6

กิจกรรมสารธรรม (บรรยายธรรมะใหขอคิด)

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู Y.7 – Y.12

กิจกรรมวันสุนทรภู  และ วันตอตานยาเสพติด

กิจกรรมCSR ของกลุมเยาวชนผูนำ

ประกวด หนูนอยนักเลานิทาน (รอบคัดเลือก)

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ

กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย

คณิตคิดเร็วรอบคัดเลือก 10 คน  ระดับ KG.3

กิจกรรม Ektra  Star Kids ป 8

กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา แหเทียนพรรษา

หยุดพิเศษตามคำส่ัง ครม.

หยุดวันอาสาฬหบูชา และ วันเขาพรรษา

สอบกลางภาคครูตางชาติ 1/2559 Y.1 – Y.12

สอบกลางภาคครูไทย 1/2559 Y.1 – Y.12

ทุกแผนก

มัธยม

ประถม

ประถม-มัธยม

ทุกแผนก

อนุบาล

มัธยม

ประถม

อนุบาล

มัธยม

ประถม-มัธยม

มัธยม

อนุบาล

ประถม-มัธยม

มัธยม

ประถม-มัธยม

อนุบาล

อนุบาล

ทุกแผนก

ทุกแผนก

ทุกแผนก

ประถม-มัธยม

ประถม-มัธยม

ศุกร 20 พ.ค. 59

ศุกร 27 – เสาร 28 พ.ค. 59

พุธ 1 มิ.ย. 59

ศุกร 3 มิ.ย. 59

เสาร 4 มิ.ย. 59

พฤหัส 9 มิ.ย. 59

อังคาร 14 มิ.ย. 59

พฤหัส 16 มิ.ย.59

พุธ 22 มิ.ย. 59

พฤหัส 23 มิ.ย.59

ศุกร 24  มิ.ย. 59

เสาร 25 มิ.ย. 59

พุธ 29 – พฤหัส 30 มิ.ย. 59

ศุกร 1 ก.ค. 59

พฤหัส 7 ก.ค. 59

พฤหัส 7 ก.ค. 59

ศุกร 8 ก.ค. 59

จันทร 11 – ศุกร 15 ก.ค. 59

ศุกร 15 ก.ค. 59

จันทร 18 ก.ค. 59

อังคาร 19 – พุธ 20 ก.ค. 59

พฤหัส 21 – ศุกร 22 ก.ค. 59

จันทร 25 – พุธ 27 ก.ค. 59

จงปฏิบัติต�อผู�อื่นอย�างที่ท�านปรารถนาให�เขาปฏิบัติต�อท�าน (ลูกา 6:31)


