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ปฏิทินกิจกรรม 
เดือน กันยายน - ตุลาคม 2557

การรับสมัครนักเร�ยนใหม�
เปดรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2558 

ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่4
กำหนดขายใบสมัคร วันท่ี 1 กันยายน 2557 เปนตนไป  
กำหนดทดสอบความพรอม  มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับชั้น

NC.-KG.1

KG.2-KG.3  

Y.1-Y.10

วันทดสอบ

1 กันยายน 57 เปนตนไป  

3 ตุลาคม 2557   

3 ตุลาคม 2557   

ประกาศผล

วันที่ทดสอบ  

10 ตุลาคม 2557

7 ตุลาคม 2557

การมอบตัว

ภายใน 7 วัน
หลังการประกาศผลทดสอบ

8 - 14  ตุลาคม  2557

Yearbook 2557
ขณะนี ้ทางโรงเรียนไดเริ ่มดำเนินการจัด
ทำ หนังสือรุน (Yearbook) ประจำป 2557 
เพ่ือรวบรวมภาพถายครู-นักเรียนทุกระดับช้ัน 

รวมผลงานและกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดปการศึกษา 
สำหรับทานที่ประสงคจะใหหนังสือรุน (Yearbook) เปนพื้นที่แสดงความ
ภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือเพ่ือเปนส่ือกลางประชาสัมพันธ
ธุรกิจของทาน ไปยังเพ่ือนผูปกครอง และหนวยงานตางๆ ขอเชิญชวนทาน
ใหการสนับสนุนหนังสือรุนตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดสงถึงผูปกครอง
แลวกอนหนาน้ีหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีธุรการ  

งดรับของขวัญ ของฝาก  
ชวงปดเทอม หลายครอบครัวเดินทางพาบุตรหลาน
ไปทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ทางโรงเรียนขอความ
รวมมือผูปกครองในการงดซื้อของขวัญของฝากมาให
ครูหรือผูบริหาร ทุกแผนก ทุกฝาย  เน่ืองจากทาง
โรงเรียนตองการสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เต็มความสามารถและเทาเทียมกัน โดยปราศจาก
อามิสสินจาง   จึงไมสนับสนุนใหมีการรับของขวัญ
ของฝากจากผูปกครอง  

25 - 26 ก.ย. 57 มัธยม          สอบปลายภาค 1/2557 ครูตางชาติ Y.7-Y.12

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 57  มัธยม          สอบปลายภาค 1/2557 ครูไทย Y.7-Y.12

29 - 30 ก.ย. 57 อนุบาลและประถม     สอบปลายภาค 1/2557 ครูตางชาติ KG.3 / Y.1-Y.6

1 - 2 ต.ค. 57 อนุบาลและประถม     สอบปลายภาค 1/2557 ครูไทย KG.1-3 / Y.1-Y.6

2 ต.ค. 57  ทุกแผนก          เรียนพิเศษเย็นวันสุดทายของภาคเรียน 1/2557

3 ต.ค. 57  มัธยม          นักเรียนที่ติดมส. ใหมาติดตอทางธุรการและครูประจำวิชา 
            เพื่อลงทะเบียนซอมเวลาเรียน

3 - 5 ต.ค. 57 ประถม          คายลูกเสือ Y.6

3 - 4 ต.ค. 57 มัธยม          กิจกรรมเยาวชนผูนำ

5 ต.ค. 57  มัธยม          ประชุมผูปกครองนักเรียนY.6

6 ต.ค. 57  อนุบาล          คุณครูประจำช้ัน แผนกอนุบาล โทรแจงผูปกครองหากผลการสอบไมผาน

7 ต.ค. 57  อนุบาล          นักเรียนอนุบาลมาสอบซอมตามเวลาที่ครูโทรไปนัดหมาย

7 ต.ค. 57  ประถม          คุณครูประจำช้ัน แผนกประถม โทรแจงผูปกครองหากผลการสอบไมผาน

7 ต.ค. 57  มัธยม          คุณครูประจำช้ัน แผนกมัธยม โทรแจงผูปกครองหากผลการสอบไมผาน

8 ต.ค. 57  มัธยม          นักเรียนที่ติด 0 ของครูตางชาติใหมาลงทะเบียนซอม เวลา 
            8.30 - 10.00 น. เพื่อเรียนซอมและสอบซอม เวลา 10.00 - 16.00 น.

9 - 10 ต.ค. 57 ประถม          นักเรียนประถมมาสอบซอมตามเวลาท่ีครูโทรไปนัดหมาย

9 - 10 ต.ค. 57 มัธยม          นักเรียนที่ติด 0 ของครูไทยใหมาลงทะเบียนซอม เวลา 
            8.30 - 10.00 น. เพื่อเรียนซอมและสอบซอม เวลา 10.00 - 16.00 น.

24 - 25 ต.ค. 57 ทุกแผนก          ผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น รับสมุดรายงานผลการเรียน  
            เวลา 8.30 – 11.30 น. หากตองการพบครูไทยและครูตางชาติ 
            พบไดเฉพาะวันที่ 24 ต.ค. / วันที่ 25 ต.ค. พบเฉพาะครูไทย

27 ต.ค. 57 ทุกแผนก           เปดภาคเรียน 2/2557 เริ่มเรียนพิเศษเย็นตามปกติ

กำหนดการสอบ และป�ด-เป�ด ภาคเร�ยน
กำหนดวันปดภาคเรียนทุกระดับชั้น คือ ตั้งแตวันที่ 3 – 26 ตุลาคม 2557 สวนกำหนด
การสอบ และกิจกรรมตางๆ ในชวงปดภาคเรียน สามารถดูไดจากปฏิทินกิจกรรมนี้

Sun      Mon      Tue      Wed      Thu       Fri       Sat

วัน เดือน ป� แผนก            กิจกรรม

หมายเหตุ : วันเสารที่ 25 ต.ค. 57 เวลา 13.00 -14.00 น.นักเรียนใหม
           อนุบาลที่เขาเทอม 2 / 2557 พบครูประจำชั้นที่แผนกอนุบาล



การชำระค�าเร�ยนพ�เศษ
การลงสมัครเรียนพิเศษในภาคเรียนที่ 2/2557  ผูปกครองสามารถชำระคา
เรียนพิเศษเดือนพฤศจิกายนลวงหนาไดตั้งแตวันนี้ จนถึง 25 ตุลาคม 2557
เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเนื่อง โดยไมตองตอคิวรอ
เพื่อลงสมัครเรียนใหมอีก หากเกินกำหนดนี้ ทางโรงเรียนจะใหสิทธิ์แกผูที่ลง
ชื่อ Waiting List ไดสิทธิ์ลงเรียนแทน

การชำระค�าธรรมเนียมการศึกษา
ผูปกครองสามารถชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 
ไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 แผนกธุรการขอเชิญชวน
ทานผูปกครองชำระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาเรียนพิเศษเย็น
เดือนพฤศจิกายน ในชวงปดภาคเรียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

การแจ�งลาออก
หากผู ปกครองไมประสงคใหนักเรียนศึกษาตอใน
ภาคเรียนที่ 2 /2557  ผูปกครองตองติดตอยื่นคำรอง
ขอลาออกที่แผนกธุรการภายในวันที่ 30 กันยายน
2557 หากแจงลาออกหลังจากวันที่กำหนดนี้  ถือวา
เปนการลาออกที่ผิดระเบียบ ผูปกครองตองชำระคา
ธรรมเนียมการศึกษาคงคางทั ้งหมดและชำระคา
ธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 ดวย  จึงจะ
สามารถยื่นเรื่องขอรับเอกสารทางการเรียนได 
โดยใชเวลาดำเนินการดานเอกสาร
ภายใน 5-7 วันทำการ

การขอเอกสารทางการเร�ยน
หากผูปกครองตองการเอกสารทางการเรียนใดๆ ของนักเรียน  สามารถติดตอยื่นคำรองไดที่ธุรการ   โดยใชเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ 
หลังจากยื่นคำรอง  สำหรับผูปกครองที่คางชำระคาธรรมเนียมตางๆ จะตองชำระใหครบทุกรายการกอนการรับเอกสาร

ขอขอบคุณ  โรงเร�ยนสารสาสน�เอกตรา ขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านที่ได�ให�ความ
ร�วมมือกับทางโรงเร�ยนเป�นอย�างดี ในการสนับสนุนเป�นกำลังใจให�กับนักเร�ยนทั้งในด�านการศึกษา

และการเข�าร�วมทำกิจกรรมต�างๆ  ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบ ข�อปฏิบัติของทางโรงเร�ยน
ด�วยดีเสมอมา  หากมีส��งใดที่ทำให�ท�านไม�ได�รับความสะดวก ต�องขออภัยมา ณ โอกาสนี้     

 ในชวงเวลาท่ีผานมา มีผูปกครองจำนวนมากไดเขา
มายื่นคำรองที่ธุรการเพื่อขอวีซาเดินทางไปตางประเทศ
ดังน้ัน เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูปกครอง ทาง
โรงเรียนจึงไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรอง
ทำวีซานักเรียนออนไลน (VISA Request Letter) ผานทาง
เว็บไซตของโรงเรียน โดยกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกชอง 
แลวปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว 
ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการใหแลวเสร็จหลังย่ืนเร่ือง 2 วัน
ทำการ แตสำหรับผูปกครองท่ียังคางชำระคาธรรมเนียมตางๆ
จะไดรับเอกสารหลังย่ืนเร่ือง 7 วันทำการ โดยจะตองชำระ
คาธรรมเนียมทุกรายการใหเสร็จส้ินกอนรับเอกสาร

ขอหนังส�อรับรองทำว�ซ�า 
เป�ดให�บร�การออนไลน�แล�ว

วันว�างช�วงป�ดเทอม
ขอความรวมมือผูปกครองใหแนวทางนักเรียนในการใชเวลาวางในชวงวันหยุด
ใหเปนประโยชน  คอยดูแลเรื่องการใชสื่อออนไลนตางๆ ของนักเรียนอยางใกลชิด  
และติดตามการนัดกันของกลุมเด็กนักเรียน  หากโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆ จะมี
จดหมายแจงไปถึงผูปกครองเพื่อขออนุญาตกอนทุกครั้ง หากไมแนใจวานักเรียน
มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนหรือไม กรุณาโทรมาสอบถามที่แผนกธุรการ

กำหนดการถ�ายรูปหมู�เพ�่อลงหนังส�ออนุสรณ� (Yearbook)
ทางโรงเรียนกำหนดการถายรูปหมูสำหรับลงหนังสืออนุสรณ ระหวางวันที่ 3-7 พ.ย. 2557
สำหรับแผนกอนุบาล และ 24-28 พ.ย. 2557 สำหรับแผนกประถมและมัธยม 
(รายละเอียดวันที่ถายรูปของแตละหอง ครูประจำชั้นจะแจงใหทราบในสมุดจด
การบาน/สมุดส่ือสาร) ขอความกรุณาผูปกครองดูแลใหนักเรียนแตงกายชุดนักเรียน
ใหเรียบรอย และหากไมจำเปน กรุณางดการหยุดเรียน

เวลาทำการแผนกธุรการช�วงป�ดภาคเร�ยนที่ 1/2557 
เปดทำการ วันจันทร – วันเสาร  เวลา 08.30 – 16.00 น.
แผนกอนุบาล โทร. 0-2674-2450-2  
แผนกประถมและมัธยม โทร. 0-2213-0117, 0-2212-0157, 0-2212-9930-1
ปดทำการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

เวลาทำการแผนกธุรการช�วงป�ดภาคเร�ยนที่ 1/2557 
เปดทำการ วันจันทร – วันเสาร  เวลา 08.30 – 16.00 น.
แผนกอนุบาล โทร. 0-2674-2450-2  
แผนกประถมและมัธยม โทร. 0-2213-0117, 0-2212-0157, 0-2212-9930-1
ปดทำการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ


