
นักเรียนอาจเคยไดยินนิทานสอนใจเรื่อง “พอแมรังแกฉัน” เปนเรื่องราวของพอแมเศรษฐีคูหนึ่งที่ตามใจ
ลูกมากเกินไป ทำใหลูกติดนิสัยเอาแตใจ ไมมีความอดทน ลูกก็เลยเติบโตดวยความโงเขลา วันหน่ึงพอแม
เสียชีวิต ลูกก็ถลุงสมบัติจนหมดเกลี้ยง กลายเปนคนยากจน แลวลูกก็พร่ำวาจาวา “พอแม รังแกฉัน” 
แตหารูไมวาความจริงแลว ลูกก็รังแกพอแมไดเชนเดียวกัน เชน การใสอารมณกับพอแม ไมต้ังใจเรียน 
ด้ือร้ัน เกเร คบเพ่ือนอันธพาล ไมเช่ือฟงคำส่ังสอนของทาน ฯลฯ นักเรียนอาจไมรูวาพฤติกรรมดังกลาว
เปนการทำรายจิตใจผูมีพระคุณแกเรา พอแมผูปกครองที่เลี้ยงดูเราไมไดตองการส่ิงใดมากไปกวา การท่ี
ไดเห็นลูกเปนคนดีและเติบโต เปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคม ไมรังแกผูอื่น และไมทำใหทานเสียใจ 

ขอขอบคุณคุณแมทุกทาน ท่ีใหเกียรติมารวมกิจกรรมวันแม
ณ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา เพ่ือรวมเชิดชูและเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และสงเสริมให
นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญูกตเวที
ตอแมและผูมีพระคุณ

ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2558

Stop Bullying Your Parents

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมบาสเกตบอลชาย แผนกมัธยม

ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

จากการแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน รุนอายุไมเกิน 15 ป
จากการแขงขัน “Assumption Basketball Championship 2015”
จัดโดยโรงเรียนอัสชัมชัญบางรัก เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 ท่ีผานมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับYear 6 จำนวน 18 คน ที่ ได

คะแนนสอบ 100 เต็ม 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ Year 5-6  ไดรับรางวัล 

คณิตศาสตร : เหรียญทอง 1 คน, เหรียญเงิน 3 คน, เหรียญทองแดง 1 คน และ รางวัลชมเชย 2 คน

วิทยาศาสตร : เหรียญทอง1 คน, เหรียญเงิน 3 คน, เหรียญทองแดง 3 คน และ  รางวัลชมเชย 1 คน

ในการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำป พ.ศ. 2558 (รอบระดับประเทศ) 
วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัชกช  กิตติสุทธิ์  ไดรับรางวัล

เหรียญเงิน ประเภทบุคคล เหรียญทองแดง ประเภททีมและกลุมบุคคล

การแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน IMC 2015 
(International Mathamatics Competition 2015) 

ณ มณฑลจี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 58

 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา ไดจัดคายพัฒนา
ศักยภาพความเปนผูนำปลูกฝงคุณธรรมและชวยเหลือ
ชุมชน มาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนักเรียนรูจักการทำงาน
เปนหมูคณะ ฝกการแกปญหา และเปนการปลูกฝง
จิตสำนึกในการทำความดีใหแกนักเรียน  ในปนี้เราได
เลือกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 
อ.แมวาง จ.เชียงใหม จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บานใหมสวรรค, โรงเรียนบานเหลาปาฝาง, โรงเรียน
วัดทุงศาลา และโรงเรียนบานกาด (เขมวังส)

ซ่ึงโรงเรียนดังกลาวยังขาดแคลนส่ิงของตางๆ อาทิเชน 
ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา 
รวมถึงสภาพอาคารเรียนหรืออาคารกิจกรรมมีสภาพ
ชำรุดทรุดโทรมไมสามารถใชการไดอยางเต็มที่ใน
บางโรงเรียน  
 จึงขอเรียนเชิญผูมีจิตศรัทธารวมสมทบทุน
บริจาคเงินไดที่โถงลางอาคาร 7 และอาคารยอหน 
บอสโก แผนกมัธยม หรือติดตอบริจาคส่ิงของท่ี 
ผช.ทัพพเทพ ฐิติธนาวัสส 

คายพัฒนาศักยภาพความเปนผูนำปลูกฝงคุณธรรมและชวยเหลือชุมชน รุนท่ี 18 (คาย ม.5) 8-13 พ.ย. 2558

แผนกอนุบาล โทร 0-2674-2450-2 
แผนกประถมและมัธยม โทร 0-2213-0117, 0-2212-9930-1



ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป 

รวมเปดประสบการณ ใหมกับโครงการคายภาษาอังกฤษ 

ณ ประเทศสก็อตแลนดและประเทศอังกฤษ ในวันท่ี 3-25 ตุลาคม 2558 (3 สัปดาห) 

ตอบ : หลักสูตร Live Learning ที่ Edinburgh ในครั้งนี้ เปนการเรียนภาษาอังกฤษนอกหองเรียนตาม
Theme ตางๆในแตละวัน เชน Museum of Scotland, Botanic Garden, Museum of Childhood, Edinburgh 
Castle, Scottish Parliament, Gorgie City Farm เปนตน และเมือง Edinburgh ยังเปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน
เมืองสำหรับเด็ก เพราะมีสถานที่ที่เหมาะสำหรับเด็กมากมาย อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีความปลอดภัยสูง 
ผูคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ย่ิงไปกวาน้ันเมือง Edinburgh ยังเปนแรงบันดาลใจในการแตงวรรณกรรมยอดนิยม
เร่ือง แฮร่ี พ็อตเตอร และเปนเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมากท่ีสุด อันดับสองรองจากกรุงลอนดอน สำหรับนักเรียน
ที่เขารวมโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะไดพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษแลว ยังไดพัฒนาบุคลิกภาพ
ตลอดจนการเขาสังคม เพื่อเสริมสรางความรูและความมั่นใจใหกับนักเรียนในอนาคต  

ปฏิทินโรงเรียนประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2558

วัน/เดือน/ป  แผนก                   กิจกรรม
ขอเชิญผูปกครองนร. NC - KG.3 เขารวมกิจกรรม Open House 

เปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมชมบรรยากาศการสอนจริงของครูไทยและครูตางชาติ 
เวลา 8.00-10.30 น. สำหรับบุคคลภายนอกจะไดรับทราบขอมูลและแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน สนใจสอบถามและสำรองท่ีน่ังไดท่ีธุรการแผนกอนุบาล

งานสัปดาหวิทยาศาสตร 

 ขอเชิญผูปกครองนร. Y.6 ท่ีสนใจเขาเย่ียมชมผลงานการนำเสนอ โดยใชการเรียนรูแบบ PBL 
(Project Based Learning) ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ณ Auditorium อาคาร 6 แผนกประถม เวลา 08.30-11.00 น. 
ลงทะเบียนลวงหนาท่ีธุรการแผนกประถม

Multiple Intelligences Academic Fun Fair Y.4 - Y.5

วันสืบ นาคะเสถียร

Open House Y.1 

 ขอเชิญผูปกครองนร. KG.3 และบุคคลภายนอก เขารวมกิจกรรม Open House 
เพ่ือรับชมการเรียนการสอนและขอมูลหลักสูตรเชิงวิชาการในระดับช้ันประถมศึกษา 

เวลา 8.30-11.00 น. ลงทะเบียนลวงหนาท่ีธุรการแผนกประถม

งานนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม MI. & Comprehension Plus Present (ขอเชิญผูปกครอง
ท่ีสนใจใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาไดเย่ียมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนจาก

กิจกรรม MI (Multiple Intelligence) และ การนำเสนอผลงานรายวิชา Comprehension Plus  
ของนักเรียนโปรแกรมหลักสูตร Extra Classโดยลงทะเบียนลวงหนาท่ีธุรการแผนกประถมและมัธยม)

กิจกรรมวันศิลป พีระศรี

กิจกรรมวันศิลป พีระศรี

สอบปลายภาค1/2558 ครูตางชาติ Y.1 – Y.12

สอบปลายภาค1/2558 ครูตางชาติ  KG.3

สอบปลายภาค1/2558 ครูไทย Y.1 – Y.12

สอบปลายภาค1/2558 ครูไทย KG.1 - KG.3

คายลูกเสือ Y.6

 ขอเชิญผูปกครองนร. Y.6 และ บุคคลภายนอกท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม Open House 
แผนกมัธยมเพ่ือเย่ียมชมตัวอยางผลงานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน

และรับฟงขอมูลหลักสูตรเชิงวิชาการในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
สำหรับบุคคลภายนอกลงทะเบียนลวงหนาท่ีธุรการแผนกประถมและมัธยม

ทำไมถึงตองเขาคายภาษาอังกฤษที่เมือง Edinburgh?

หลักสูตร Live Learning และทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญในเมือง Edinburgh พรอมทำกิจกรรมผจญภัย
ในศูนยพัฒนาเยาวชน PGL และไดรับประกาศนียบัตรหลังจากจบโครงการ 


