
1. การแจงผลสอบผาน – ไมผาน / การรับผลการเรียน / Summer Course

1

2. กำหนดการวันเปดภาคเรียนปการศึกษา 2557 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อนร. และ Download ตารางสอน ไดที่ www.ektra.ac.th. ตั้งแตวันที่ 12 พ.ค. 57 เปนตนไป

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนมัธยมที่ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษไมถึงเกรด 2 จะตองเรียนเสริม

                   ชวง Summer และเรียนเสริมพิเศษเย็นเปดเทอม

กำหนดการ แผนก วันที่ รายละเอียด

การรับผลการเรียน
(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

อนุบาล
อังคาร 11 มี.ค. 57 ครูประจำช้ันโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนท่ีสอบไมผาน

สอบซอมตามเวลาท่ีนัดหมายกับครูประจำช้ัน

ครูประจำช้ันโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนท่ีสอบไมผาน

สอบซอมตามวัน และเวลาท่ีนัดหมายกับครูประจำช้ัน

ครูประจำช้ันโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนท่ีสอบไมผาน

นักเรียนท่ี ติด 0/มส. ตองมาลงทะเบียนขอเรียน / สอบซอม 

ท่ีธุรการ

(สอบซอมตามวัน และเวลาท่ีนัดหมายกับครูประจำช้ัน)

ทุกระดับช้ันรับผลการเรียนเวลา 08.30 น. - 12.00 น. 

ผูปกครองจะไดพบครูประจำช้ัน เพ่ือพบปะพูดคุย

เร่ิมเรียนเวลา 08.30 - 14.00 น. และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ

เวลา 14.00 - 16.30 น. ตามเอกสารแนบ

พุธ 12 มี.ค. 57

อังคาร 11 มี.ค. 57

พฤหัส 13 - ศุกร 14 มี.ค. 57

พุธ 26 มี.ค. 57

พฤหัส 27  มี.ค. - พุธ 30 เม.ย. 57

ม.6 ศุกร  21 ก.พ. 57

ม.1 - ม.5 ศุกร 14 มี.ค. 57

พฤหัส 27 มี.ค. - พุธ 30 เม.ย. 57
สำหรับ NC. 

เปด จันทร 31 มี.ค.- พุธ 30 เม.ย 57 

ม.6 จันทร 24 - ศุกร 28 ก.พ. 57

ม.1 - ม.5  พุธ 26 - ศุกร 28 มี.ค. 57

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ประถม

มัธยม

Summer Course

แจงผลสอบไมผาน

และ

กำหนดสอบซอม

(นักเรียนที่มาลงทะเบียน

สอบซอม – เรียนเสริม

ใหแตงกายชุดนักเรียน

ทุกครั้ง)

แผนก ระดับชั้น วันเปดภาคเรียน เวลาเขาเรียน – เลิกเรียน เวลาเรียนพิเศษเย็น

อนุบาล

(สาธุประดิษฐ 19)

ประถม

(สาธุประดิษฐ 20)

มัธยม

(สาธุประดิษฐ 26)

NC. - KG.1

การเรียนพิเศษชวงเย็น  ในปการศึกษา 2557  เพื่อลดปญหาจราจร และเตรียมพรอมสำหรับการเรียนปการศึกษาใหม ทางโรงเรียนจะจัดใหมีการสอนพิเศษเย็น  

ตั้งแตวันเปดเทอมวันแรกเฉพาะวิชาการไทย  สวนในรายวิชาพิเศษอื่นๆและวิชาการตางประเทศจะเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายนเปนตนไป  โดยรายละเอียด

จะแจงใหทราบอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม  

พุธ  14 พ.ค. 57
08.30 น. - 15.00 น. 15.00 น.- 16.00 น.

15.30 น. - 16.30 น.

15.30 น. - 16.30 น.

07.40 น. - 15.20 น.

07.30 น. - 15.20 น.

พฤหัส 15 พ.ค. 57

ศุกร 16 พ.ค. 57

ศุกร 16 พ.ค. 57

KG.2 - KG.3

Y.1 - Y.6

Y.7 - Y.12

    จดหมายขาวฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557



3. การรับหนังสือเรียน

         โรงเรียนกำหนดใหรับหนังสือในวันเปดเทอมวันแรกกับคุณครูประจำชั้น   โดยนักเรียนจะไดรับหนังสือตามตารางสอนในแตละวัน

4. การจำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเปานักเรียน

       ในชวงการเรียนภาคฤดูรอน  ทางโรงเรียนจะจำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเปานักเรียน ตั้งแตวันที่ 17 เม.ย.– 25 เม.ย. 2557  

ในวันจันทร – วันศุกร  เวลา 09.00 น. – 15.00 น.  โดยหลังจากวันที่ 25 เม.ย. 57 ผูปกครองสามารถติดตอซื้อชุดไดดังนี้

-  ชุดนักเรียน  ทุกระดับชั้นติดตอซื้อไดที่ราน UB  ซ.สาธุประดิษฐ 18 (โทร. 0-2674-9545,  0-2212-1984  วันจันทร - วันเสาร  เวลา 08.30 น.– 17.00 น.) 

ยกเวนชั้นเนอสเซอรี่ มีจำหนายเฉพาะที่หองสื่อแผนกอนุบาลเทานั้น

-  ชุดพละ และกระเปานักเรียน  มีจำหนายวันเปดภาคเรียน  โดยแผนกอนุบาล จำหนายที่หองสื่อ  (ขางหองโยคะ) สวนแผนกประถมและมัธยม  

จำหนายที่หองเครื่องเขียนของแตละแผนก

หมายเหตุ:  สำหรับ เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจะมีจดหมายแจงผูปกครองอีกครั้งภายหลังเปดภาคเรียน  

                  สวนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ติดตอซื้อไดที่ราน UB

นอกเหนือจากระดับชั้นที่ระบุขางตน  ชำระภายในวันที่  30  เมษายน  2557

   ทานสามารถชำระดวยเงินสด, แคชเชียรเช็ค, เช็ค สั่งจายในนาม “ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา” หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อติดตอขอชำระ

    คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นไดที่แผนกธุรการ 

5.2 การแจงลาออก / การขอเอกสารทางการเรียน

5.2.1 การแจงลาออกสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถม 6 และมัธยม 3 (ปการศึกษา 2556) เงื่อนไขการแจงจำนงอยูตอและการลาออกเปนไปตาม

ที่ระบุในใบแสดงความจำนงศึกษาตอ หากลาออกเกินกำหนดที่ระบุไวถือเปนการลาออกที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน

5.2.2 การแจงลาออกสำหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 5.2.1  กรุณาดำเนินการภายในวันที่ 30 เมษายน 2557  หากเกินกำหนดดังกลาว

ถือเปนการลาออกผิดกฎระเบียบของโรงเรียน

หมายเหตุ:  -  การลาออกที่ถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน คือ การที่ผูปกครองไดติดตอยื่นใบลาออกที่แผนกธุรการ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามแตละระดับชั้นและดำเนินการตามกฎระเบียบของโรงเรียน

      -  การลาออกผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  ผูปกครองตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษาคงคางทั้งหมดใหครบถวน  และชำระคาธรรมเนียม

การศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 จึงจะสามารถรับเอกสารทางการเรียนได โดยใชเวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ  หลังจากที่ยื่นเรื่องแลว

5. ระเบียบปฏิบัติตางๆ

5.1 กำหนดชำระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ประจำปการศึกษา 2557 (สำหรับนักเรียนตางชาติ ระเบียบปฏิบัติและกำหนด

การชำระเงิน เปนไปตามหนังสือแจงรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นที่จะสงถึงผูปกครองเปนรายบุคคล) 

ระดับชั้นปจจุบัน  (ปการศึกษา 2556)

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2

ประถมศึกษาปที่ 6

มัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 4

มัธยมศึกษาปที่ 3

ประถมศึกษาปที่ 1

ประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1

มัธยมศึกษาปที่ 2,3 และ 5 ตามลำดับ

มัธยมศึกษาปที่ 4

31 ม.ค. 57

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 57

15 ก.พ. 57

20 ก.พ. 57

ระดับชั้นถัดไป  (ปการศึกษา 2557) กำหนดชำระเงิน

2

พฤหัส 27 ก.พ. 57 แผนกอนุบาล ซ.19 จัดกิจกรรม Open House ขอเรียนเชิญทานที่มีญาติพี่นองที่สนใจรวมงานสำรองที่นั่งไดที่ 02-674-2450-2
ชวงปดเทอมหากนักเรียนไดเขารวมและไดรับรางวัลจากการแขงขันใดๆ หรือกิจกรรมเปนประโยชนกับสังคม สามารถสงภาพและขอมูล 
เพื่อประชาสัมพันธในเว็บไซตโรงเรียนไดที่ admin@ektra.ac.th

 ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทานผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือ 

ทั้งในสวนของการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆของโรงเรียนดวยดีมาตลอดปการศึกษา  

ขอบคุณอีกครั้ง.. พบกันใหมปการศึกษา 2557

6. การติดตอธุรการภาคฤดูรอน

      เปดทำการวันจันทร – วันเสาร  เวลา 08.30 น.– 16.00 น. แผนกอนุบาล  โทร  0-2674-2450-2 แผนกประถมและมัธยม โทร 0-2213-0117, 0-2212-9930-1  

ปดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
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