
เร่ือง    ขอความร่วมมือในการขบัขี่ยานพาหนะและการจราจรภายในแผนกอนุบาล - ประถม (สาธุฯ20) 
เรียน    ท่านผูป้กครองทราบ 

          เน่ืองดว้ยแผนกอนุบาล – ประถม ไดจ้ดัท าแผนการจราจรภายในโรงเรียน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขดัและรถสะสม 
รวมถึงเป็นการลดมลพิษภายในโรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียง  เพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยให้กบัทุกท่าน จึงขอให้ท่านร่วมมือ
ปฏิบติัตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
1.การรับ – ส่งนักเรียน

1.1 ยกเลิกทางเข้าประตู 4 (ข้างอาคาร 4) ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป ยกเว้นรถโรงเรียน เพื่อให้เป็นทางออก
อย่างเดียว         

 1.2   จอดรถไม่เกิน 15 นาที   เพื่อแบ่งปันพื้นที่จอดให้กบัผูป้กครองท่านอื่นที่มีธุระติดต่อกบัทางโรงเรียน 
  1.3   การส่งนกัเรียนช่วงเชา้ 
 1.3.1 ผูป้กครองสามารถส่งนกัเรียนบริเวณประตูดา้นขา้งอาคาร 4 จะมีคุณครูคอยรับนกัเรียนและช่วยดูแลความปลอดภยั 

     1.3.2  เพื่อความรวดเร็ว ให้นกัเรียนเตรียมกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อยและวางไว้ข้างตัวเพื่อพร้อมลงจากรถเสมอ 
  1.4  การรับนกัเรียนช่วงบ่าย 
  1.4.1 กรุณาวางป้ายช่ือนักเรียนติดไว้หน้ารถในต าแหน่งที่เห็นชดัเจน เพื่อความสะดวก ในการน าส่งนกัเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 1.4.2  ประมาณเวลามารับนักเรียน  ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เน่ืองจากการติดเคร่ืองยนตท์ิ้งไวข้ณะรอรบันกัเรียน ส่งผลให้เกิด  
  มลพิษทางอากาศภายในโรงเรียน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพบุตรหลานของท่าน 
 1.4.3 หากผูป้กครองไม่ประสงคจ์ะเขา้มารับนกัเรียนในโรงเรียน สามารถนดัหมายกบันกัเรียนให้ไปขึ้นรถที่ประตูดา้นขา้ง      
  อาคาร 4 ได ้แต่ตอ้งให้นกัเรียนมารอเตรียมพร้อมขึ้นรถ เน่ืองจากจุดน้ี ไม่มีการประกาศเรียกช่ือและไม่สามารถจอดรถรอได ้

2. นอกเหนือจากข้อควรปฏิบัติข้างต้น ขอความร่วมมือเพิ่มเติม ดังน้ี
 2.1 งดบีบแตรเพื่่อเรียกนกัเรียนให้มาขึ้นรถ            
 2.2 งดใช้ Social Media ระหว่างขบัขีร่ถยนต ์และรถจกัรยานยนต์ 
 2.3  กรุณาดับเคร่ืองยนต์ทุกครั้ งที่จอดรถ          
 2.4 ใช้สัญญานไฟทุกครั้ งทีจ่ะเลี้ยว 
 2.5 ขบัขี่ยานพาหนะดว้ยความระมัดระวังเป็นพิเศษ          
  2.6 งดเว้นการขบัขี่ยานพาหนะที่ปรับแต่งเคร่ืองยนต์ให้มีเสียงดัง รวมถึงรถที่ตดัระบบกรองไอเสีย (Catalytic Converter) 
  2.7 ให้ความร่วมมือกบับคุลากรของโรงเรียนที่ปฎิบตัิหนา้ที่อ  านวยความสะดวกในการจราจร 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านมีให้แก่โรงเรียนมา ณ โอกาสน้ี 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

  **ท่านสามารถดูภาพประกอบเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน  ตามเอกสารดา้นหลงั 



จุดจอดรถ
เชา  สนาม 1, 2, 3 และ อาคาร 6
       จอดรถไดไมเกิน 8.00 น.
บาย จอดรถไดตั้งแต 14.30 น. 

จอดรถไมเกิน 15 นาที 
เพื่อแบงปนพื้นที่จอดใหกับผูปกครองทานอื่น

ที่มีธุระติดตอกับทางโรงเรียน

Canteen โถงลาง

โถงลาง
จอดได 20 คัน

สระวายน้ำ
ระบบน้ำแร

อาคาร 3

ซ.สาธุฯ 20
ซ.สาธุฯ 28

Canteen
Food Court

จุดรับ-สงเรงดวน
KG.3 - Y.1

Canteen

(KG.3 - Y.1)

(ดนตรี)

(Y.2-3)

(KG.1 - 2, Y.5 - 6)

(Y.4)

(NC.)

ธุร
กา

ร

จุดรับ-สงเรงดวน
NC. - KG.2

จุดรับ-สงเรงดวน
Y.5 - 6

ซ.วัดไผเงิน

จุดสงเรงดวน
Y.2 - 6

จุดรับ-สงเรงดวน
Y.2 - Y.3

จอดได 26 คัน

อาคาร Dominic 1

อาคาร Dominic 2

จุดรับ-สง
เรงดวน Y.4

จอดได 10 คัน

เวลาเปด-ปด ประตู
เชา 

6.45 น. - 8.15 น. 
(ประตู 4 ปด 7.40 น.)

บาย (ประตู 4-5)
15.00 - 17.00 น.

สนาม 2

สนาม 1

Aqua 
Fitness

จุดสงเรงดวน
ประถม-มัธยม

จุดรับ-สงเรงดวน 
สง NC.-KG.2, Y.2 - 6 / รับ Y.4 - 6
สงไดถึง 8.15 น.

, แ
จง

วัฒ
นะ

แผนผังการจราจร แผนกอนุบาล-ประถม (สาธุฯ 20)

จุดที่ 1 : KG.3 - Y.1
จุดที่ 2 : Y.2 - 3
จุดที่ 3 : Y.4
จุดที่ 4 : 
- สง NC.-KG.2, Y.2-6
- รับ Y.4-6
จุดที่ 5 : NC. - KG.2
จุดที่ 6 : Y.5 - 6

จุดที่ 7 : ประถม-มัธยม
จุดที่ 8 : Y.2 - 6

จุดรับ-สงเรงดวน

จุดสงเรงดวน

เหลือง NC. - KG.3
เขียว Y.1 - 3
สม Y.4 - 6

หมายเหตุ
1. กรุณาวางปายชื่อนักเรียน
   ติดไวหนารถในตําแหนง
   ที่เห็นชัดเจน 
2. ประมาณเวลามารับ
   นักเรียนในชวงเวลา
   ที่เหมาะสม

จอดรถ
ไมเกิน 15 นาที

จอดรถ
ไมเกิน 15 นาที

ยกเลิก ทางเขาประตู 4 
(ขางอาคาร 4)

เพื่อใหเปนทางออกอยางเดียว 

ตั้งแตวันจันทรที่ 
16 ธันวาคม เปนตนไป 

ยกเวนรถโรงเรียน 

จอดรถ
ไมเกิน 15 นาที

จอดรถ
ไมเกิน 15 นาที




