
สวัสดีผู�ปกครอง 
นักเร�ยนและคุณครูทุกท�านค�ะ 

ช�วงนี้เข�าสู�หน�าฝนแล�ว อย�าล�มดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะ 
และช�วงนี้ใกล�เข�าสู�การสอบกลางภาคเร�ยนที่ 1 

ป�การศึกษา 2558 ทางโรงเร�ยนจ�งขอแจ�ง 
กำหนดการสอบและปฏิทินกิจกรรม ดังนี้

ปฏิทินโรงเร�ยนประจำเดือน กรกฏาคม - ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ป    แผนก                        กิจกรรม

ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

พุธ 1 ก.ค. 58

พฤหัส 2 ก.ค. 58

พฤหัส 9 ก.ค. 58

พฤหัส 9 ก.ค. 58

ศุกร 10 ก.ค. 58

เสาร 11 ก.ค. 58

จันทร 13 ก.ค. 58

จันทร 13- 17  ก.ค. 58

พุธ 15 ก.ค. 58

พุธ 15 - ศุกร 17 ก.ค. 58

พฤหัส 16 - ศุกร 17 ก.ค. 58

พฤหัส 23 ก.ค. 58

ศุกร 24 ก.ค. 58

พุธ 29 ก.ค. 58

พฤหัส 30 - ศุกร 31 ก.ค.58

พฤหัส 6 ส.ค. 58

ศุกร 7 ส.ค. 58

จันทร 10 ส.ค. 58

อังคาร 11 ส.ค. 58

พุธ 12 ส.ค. 58

พฤหัส 13 ส.ค. 58

พุธ 19 – พฤหัส  27 ส.ค. 58

อังคาร 18- พฤหัส 20 ส.ค. 58

พฤหัส 27 – ศุกร 28 ส.ค.58

อังคาร 1 กย. 58

พุธ 2 - ศุกร 4 ก.ย. 58

จันทร 7  ก.ย. 58

อังคาร 8 ก.ย. 58

พุธ 9 ก.ย. 58

พฤหัสบดี 10 ก.ย. 58

จันทร 14 -15 ก.ย. 58

อังคาร 15 ก.ย. 58

พฤหัส 24 – จันทร 28 ก.ย. 58

ศุกร 25 – จันทร 28 ก.ย. 58

จันทร 28 - พุธ 30 กย. 58

อังคาร 29 - พุธ 30 ก.ย. 58

พฤหัส 1 - เสาร 3 ต.ค. 58

เสาร 3 ต.ค. 58

ประถม/มัธยม

ประถม

อนุบาล

มัธยม

มัธยม

มัธยม

มัธยม

อนุบาล

อนุบาล

มัธยม

ประถม

ประถม

ประถม/มัธยม

ประถม/มัธยม

ทุกแผนก

อนุบาล

อนุบาล/มัธยม

มัธยม

ประถม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

อนุบาล

ประถม/มัธยม

ประถม

ประถม/มัธยม

ประถม

ประถม

มัธยม

มัธยม

มัธยม

อนุบาล

มัธยม

ประถม/มัธยม

อนุบาล

ประถม/มัธยม

อนุบาล

ประถม

มัธยม

วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ

JA More than Money Y.6 (Com plus)

สารธรรม  โดย   พระครูสังฆรักษปรีชา   ฐิตญาโณ     

สงเสริมประชาธิปไตย Y.7 – Y.12

ซอมหนีไฟ Y.7-Y.9

GAC 4 Graduation Day

ซอมหนีไฟ Y.10-Y.12

Ektra Star Kids  ป 7 

ซอมหนีไฟ NC-KG.3

สอบกลางภาคเรียน 1/2558  Y.7 – Y.12

สอบกลางภาคเรียน 1/2558  Y.1 – Y.6

ซอมหนีไฟ Y.1-Y.6

สงเสริมพระพุทธศาสนา แหเทียนพรรษา

วันภาษาไทยแหงชาติ

หยุดวันอาสาฬหบูชา และ วันเขาพรรษา

วันแมแหงชาติ 

วันวัฒนธรรมอาเซียน 

วันแมแหงชาติ 

วันแมแหงชาติ 

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

บริจาคโลหิต

Open House NC-KG.3

งานสัปดาหวิทยาศาสตร 

Multiple Intelligences Academic Fun Fair

วันสืบ นาคะเสถียร

Open House Y.1 

Open House แผนกประถม สำหรับ ผปค.KG.3 และ บุคคลภายนอก

งานนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม MI. & Comprehension Plus Present (Y.7)

งานนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม MI. & Comprehension Plus Present (Y.8)

งานนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม MI. & Comprehension Plus Present (Y.9)

กิจกรรมวันศิลป พีระศรี

กิจกรรมวันศิลป พีระศรี

สอบปลายภาค1/2558ครูตางชาติ Y.1 – Y.12

สอบปลายภาค1/2558 ครูตางชาติ  KG.3

สอบปลายภาค1/2558ครูไทย Y.1 – Y.12

สอบปลายภาค1/2558 ครูไทย KG1 -3

คายลูกเสือ Y.6

Open House (สำหรับผปค.นร. Y.6)

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



ภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน

หากเกินกำหนด 
ทางโรงเร�ยนจะขอให�ส�ทธิ์แก� 

Waiting List 
ได�ลงเร�ยนแทนนะคะ

ชำระค�าเร�ยนพ�เศษ
ล�วงหน�า เพ�่อเป�นการรักษา

ส�ทธิ์การเร�ยนในเดือนถัดไป 
โดยไม�ต�องต�อคิวรอ

เพ�่อสมัครเร�ยนใหม�อีก 

ประชาสัมพันธ� สำหรับนักเร�ยนชั้น Y.4-Y.6 ที่สนใจ
อยากเร�ยนการทำAnimation (รอบวันจันทร�-อังคาร)

สามารถสมัครได�แล�ววันนี้ที่ ห�องธุรการ 

มาตรการป�องกันไวรัสเมอร�สของโรงเร�ยน

เชิญชวนร�วมกันลดมลพ�ษในโรงเร�ยน

 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสเมอรสท่ีเกิดข้ึนแมวาในประเทศไทย
จะยังไมพบการแพรระบาดรุนแรง โรงเรียนสารสาสนเอกตราไดตระหนัก ถึงความสำคัญ
ดานสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จึงไดเพ่ิมมาตรการท่ีเขมงวดมากย่ิงข้ึน 
มีการจัดบอรดประชาสัมพันธใหความรู เปดวิดีโอเก่ียวกับการสอนใหนักเรียนลางมืออยาง
ถูกวิธี ครูประจำช้ันจะติดตามนักเรียนท่ีปวยและขาดเรียนเกินสองวัน เพ่ือหาทางแกไข
ในเบ้ืองตน ครูพยาบาลจะสแกนไขใหกับนักเรียนในชวงเชา หากมีอาการผิดปกติจะแยก
เด็กออกจากหอง เพ่ือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และแจงใหผูปกครองทราบทันที สวนครู
แผนกอนุบาลจะดูแลเร่ืองความสะอาดของเลน ท่ีนอน ปลอกหมอน นำมาผ่ึงแดดเพ่ือ
ฆาเช้ือโรค และใชน้ำยา Dettol ในการดูแลเร่ืองความสะอาดภายในหองเรียน

      เน่ืองจาก มีรถยนตและรถจักรยานยนต สัญจรเขาออกภายในโรงเรียนคอนขางมาก ทำใหเกิดภาวะมลพิษจากทอไอเสียและ
สะสมในอากาศ สงผลใหนักเรียนและครูปวยเปนโรคภูมิแพเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมีมลภาวะทางเสียงอันเปนการรบกวนสมาธิในการเรียน
การสอน และเกิดความไมปลอดภัยในการใชรถใชถนนบริเวณโรงเรียน เพ่ือเปนการชวยลดสภาวะดังกลาวท้ังหมด และเพ่ือความ
สะดวกเปนระเบียบเรียบรอย ในการสัญจร มีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน จึงขอเชิญชวนผูปกครองใหความรวมมือ ดังน้ี 

1. รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีเขามาภายในบริเวณโรงเรียน ควรเปนลดท่ีมีอัตราการปลอยควันพิษต่ำ และไมจอดรถเปนเวลานาน
   โดยติดเคร่ืองยนตท้ิงไว เพ่ือเปนการลดเขมาควันพิษจากทอไอเสีย 
2. เสียงของเคร่ืองยนตควรอยูในระดับปกติ ไมมีเสียงดังจนเกิดเปนเสียงรบกวน  ซ่ึงในปจจุบันรถยนตสวนใหญจะมีระบบน้ีซ่ึงเปนส่ิง
    ท่ีดีอยูแลว  แตหากบางทานตัดระบบน้ีออกไป ดวยการดัดแปลงระบบทอไอเสีย เชน ตัดทอพักหรือปลายทอ หรือมีการดัดแปลง
    ใดๆ ท่ีทำใหเสียงเคร่ืองยนตดังเพ่ิมข้ึน จึงขอเชิญชวนใหใชรถท่ีไมมีลักษณะดังกลาวเขามาในบริเวณโรงเรียน เพ่ือเปนการลด
    มลภาวะทางเสียงและมลพิษทางอากาศใหกับบุตรหลานของทาน
3. โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษ และงดการใชโทรศัพทมือถือระหวางขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนตภายในโรงเรียน 
    เพ่ือปองกันอุบัติเหตุเฉ่ียวชน และสรางความปลอดภัยใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง อีกท้ังทรัพยสินของทานและโรงเรียน
4. กรุณาใหสัญญาณไฟ เคารพกฏจราจรในโรงเรียน ใหเกียรติผูปฏิบัติหนาท่ีจราจรในโรงเรียน เพ่ือความเปนไมตรีจิตท่ีดีตอกัน 
   และความเปนระเบียบเรียบรอย
5. งดการบีบแตรเพ่ือเรียกนักเรียนข้ึนรถ

 ครูและบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีจราจรมีความยินดีท่ีจะอำนวยความสะดวกตอผูปกครองในการสัญจร เขามารับ-สง นักเรียน 
หรือมาติดตอธุระกับทางโรงเรียน ขอเพียงผูปกครองใหความรวมมืออันดี และมีรอยย้ิมใหกัน ก็เปนกำลังใจสำคัญในการปฎิบัติงาน
ของเราแลวคะ 

 นอกจากน้ันครูฝายอาคารสถานท่ีไดฉีดพนยาฆาเช้ือ Ultraxide ในหองเรียนทุกหองและ
ทุกตึก ชวงเหตุการณปกติจะฉีดแผนกละ 1 คร้ังตอเดือน พรอมท้ังพนยาฆายุง หากมีเหตุเฝาระวัง
จะพนยาฆาเช้ือทุกสัปดาห อีกท้ังยังนำแผนกรองในเคร่ืองปรับอากาศออกมาลางทำความสะอาด 
มีการทำความสะอาดแปนพิมพ หองคอมพิวเตอร สัปดาหละคร้ัง โดยใช Dettol ผสมน้ำ ใชผาชุบ
น้ำหมาดๆ เช็ดท้ังคียบอรดและตัวเคร่ือง สวนแมบานทำความสะอาดตามแนวบันได 
ระเบียงหนาหองเรียน เพ่ือความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

ขอให�นักเร�ยนทุกคนพยายามอย�างเต็มที่ในการสอบกลางภาค 
และขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านที่ให�ความร�วมมือกับทางโรงเร�ยนอย�างดีมาโดยตลอด


