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ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2558



นองๆไดเห็นความสำเร็จของรุนพี่แลวตองตั้งใจเรียนและเชื่อฟงคุณครูเพื่อความสำเร็จ
ในวันขางหนา ซึ่งจะเกิดขึ้นไดสวนหนึ่ง ตองมาจากการรูจักฝกควบคุมตนเอง (Self Control)

      ในการจัดระเบียบวินัยใหตนเองทั้งในโรงเรียนและที่บานตลอดจนการจัดสรร
เวลาเรียนและเลนอยางเหมาะสม ซึ่งก็มีแนวทางปฎิบัติงายๆที่นักเรียนสามารถทำไดทุกคน ดังนี้

1. การมาโรงเรียนในชวงเชา 
นักเรียนควรต่ืนแตเชา เพ่ือมาโรงเรียน ใหทันเวลาเคารพธงชาติ
ซ่ึงเปนการฝกวินัยและความรับผิดชอบ เม่ือใกลถึงโรงเรียนควร
ตรวจตราความเรียบรอยของเคร่ืองแตงกาย และเตรียมส่ิงของท่ี
นำติดตัวมาโรงเรียน ใหพรอมกอนลงจากรถทุกคร้ัง ย่ิงนักเรียน
ไดรับการฝกฝนต้ังแตเล็กมากเทาไหร จะทำใหเปนผูมีวินัยมากข้ึน
ในอนาคต

2. เม่ืออยูภายในโรงเรียน  
นักเรียนควรเชื่อฟงครูและใหความรวมมือในการเรียนและการทำ
กิจกรรมตางๆ  ตลอดจนรูจักการทำงานรวมกับเพ่ือน ตามบทบาท
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. เวลากลับบานในชวงเย็น
นักเรียนควรเตรียมพรอมใหกับตนเองเชนกันและควรลงจาก
อาคารเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมว่ิงแขงกันลงจากอาคาร
เรียน รวมถึงไมควรกระแทกกระเปาลอลากตามบันได และมาพบ
ผูปกครองตามเวลาท่ีนัดไว  

        สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลและช้ันประถมตน Year 1-3 เพ่ือให
เกิดความคลองตัวของการจราจรภายในโรงเรียน จึงขอความรวมมือ
จากทานผูปกครองในการทำปายชื่อนักเรียนติดไวบริเวณหนารถ
ในตำแหนงท่ีเห็นชัดเจน คุณครูจะไดอำนวยความสะดวกในการนำ
สงนักเรียนไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหนักเรียนไดกลับบานไปพักผอน 
และเตรียมพรอมในการเรียนของวันถัดไป จึงขอความรวมมือ
ผูปกครองมารับนักเรียนกลับบานกอนเวลา 17.00 น.

     ในสวนผูปกครอง ทางโรงเรียนขอความรวมมือในการมารับ
นักเรียนตามเวลา ใหสัญญาณไฟทุกคร้ัง งดบีบแตรเพ่ือเรียก

นักเรียนใหมาข้ึนรถ งดเวนการขับข่ียานพาหนะท่ีปรับแตง
เคร่ืองยนตใหมีเสียงดังรบกวนรวมถึงใหความเคารพบุคลากร
ของโรงเรียน ท่ีสวนใหญเปนครูท่ีมาปฎิบัติหนาท่ีเวรจราจรและ

คอยอำนวยความสะดวกใหกับทาน (นอกเหนือจากท่ี
โรงเรียนไดติดตอใหเจาหนาท่ีตำรวจมาปฎิบัติหนาท่ี

บริเวณซอยสาธุฯ 19 และ ซอยสาธุฯ 20) ท้ังน้ี
เพ่ือเปนแบบอยางอันดีงามใหกับบุตรหลานของทานเอง 

ตารางกิจกรรมช�วงเช�าของนักเร�ยน

เวลา       กิจกรรมแผนกอนุบาล                                                           หมายเหตุ

กิจกรรม Reading Time และการฝกฝนทักษะทางดานคณิตศาสตร

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ

เรียนตามตารางปกติ

เวลา       กิจกรรมแผนกประถมและมัธยม   หมายเหตุ

07.15 - 07.50 น.

07.50 - 08.15 น.

พบปะครูประจำช้ัน และเขากลุมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการ

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ และ กิจกรรมเสริมทักษะชวงMorning Home Room

วันจันทร-วันพฤหัสบดี

ปดการจราจรบริเวณ
สนาม 1 เวลา 07.30 น.

ปดการจราจรบริเวณ
สนาม เวลา 08.00-09.00 น.

ผูปกครองเล่ือนรถ
ออกจากบริเวณสนาม

การเร�ยนพ�เศษช�วงเย็น

        เชนเดียวกับปท่ีแลว  เพ่ือเปนการลดปญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกใหกับทานผูปกครอง  รวมถึงการสงเสริม
พัฒนานักเรียน  ในปน้ีทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนพิเศษเย็นวิชาการไทยเร่ิมต้ังแตวันแรกของการเปดเรียน สำหรับการเรียน
พิเศษในรายวิชาอ่ืนๆ จะเร่ิมในวันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2558 ซ่ึงการเรียนพิเศษภายในโรงเรียนจะมีขอดีตางๆดังน้ี

1. นักเรียนสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและไดพัฒนาเสริมเติมทักษะท้ังดานวิชาการและกิจกรรมท่ีตนเองสนใจเพ่ิมมากข้ึน
2. คุณครูสามารถติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ทักษะนักเรียนอยางตอเนือ่งและเปนระบบ
3. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากทางโรงเรียนและครูผูสอนในสภาพท่ีปลอดภัยและประหยัด
4. ผูปกครองลดความกังวลจากความเส่ียงจากบุคคลตางสถาบัน

      สำหรับรายละเอียดวิชาเรียนเสริมชวงเย็น กรุณาศึกษาขอมูลตามเอกสารแนบ

07.30 - 08.00 น.
 

08.00 - 08.30 น.

08.30 น.
เปนตนไป
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ปฎิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2558

วัน/เดือน/ป�                          แผนก         กิจกรรม
หยุดวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันส่ิงแวดลอมโลก

รับสมัครผูสนใจเขารวมประกวดหนูนอยนักเลานิทาน

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู NC- KG.3

กิจกรรมรับนอง

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู  Y.1 – Y.6

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู  Y.7 – Y.12

กิจกรรมเยาวชนผูนำเอกตรา คร้ังท่ี 1 

กิจกรรมหนูนอยนักเลานิทาน อนุบาลรอบคัดเลอืก

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย Y.7 – Y.12 

กิจกรรมคณิตคิดเร็วระดับอนุบาล3(รอบคัดเลอืก)

กิจกรรมEktra Star Kids  ป7

สอบกลางภาคเรียน 1/2558  Y.7 – Y.12

สอบกลางภาคเรียน 1/2558  Y.1 – Y.6

กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา แหเทียนพรรษา

กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 

หยุดวันอาสาฬหบูชา และ วันเขาพรรษา

ทุกแผนก

ประถม / มัธยม

อนุบาล

อนุบาล

ประถม / มัธยม

ประถม

มัธยม

มัธยม

อนุบาล

ประถม / มัธยม

มัธยม

อนุบาล

อนุบาล

มัธยม

ประถม

ประถม / มัธยม

ประถม / มัธยม

ทุกแผนก

จันทร 1 มิ.ย. 58

ศุกร 5 มิ.ย. 58

ศุกร 5 มิ.ย. 58

พฤหัส 11 มิ.ย. 58

ศุกร 12 มิ.ย.58

พฤหัส 18 มิ.ย. 58

พฤหัส 25 มิ.ย. 58

เสาร 27 มิ.ย. 58

จันทร 29 - อังคาร 30 มิ.ย. 58

พุธ 1 ก.ค. 58

พฤหัส 9 ก.ค. 58

ศุกร 10 ก.ค. 58

จันทร 13 ก.ค. 58

พุธ15 - ศุกร 17 ก.ค. 58

พฤหัส16 - ศุกร 17 ก.ค. 58

ศุกร 24 ก.ค. 58

พุธ 29 ก.ค. 58

พฤหัส 30 - ศุกร 31 กค.58

หากชวงวันหยุดSummerที่ผานมา นักเรียนไดทำความดีหรือไดรับรางวัล
จากการประกวดแขงขันตางๆ สามารถบอกเลาเรื่องราว มาที่อีเมล admin@ektra.ac.th  

ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธขึ้น website โรงเรียน เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหนักเรียนทำสิ่งดีๆ ตอไป

สุดทายนี้....
 ทางโรงเรียนไดเริ่มรณรงคโครงการยุติการรังแกกัน (Stop Bully) ต้ังแตป 2556 จนถึงปจจุบัน โดยไดรับ
ความรวมมือจากนักเรียนและคุณครูทุกแผนกเปนอยางดี ที่จะสงเสริมใหโรงเรียนแหงนี้เปนโรงเรียนสีขาว โดยการ
ประชาสัมพันธใหความรู และต้ังกลองรับเรื่องรองเรียนการรังแกกัน เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก นักเรียนสามารถเขาถึงส่ือตางๆไดอยางงายดาย อาจไดรับส่ือท่ีไมเหมาะสมและขาดการวิเคราะหแยกแยะ
ในสิ่งที่ถูกตอง ยกตัวอยางเชน การที่นักเรียนไดเห็นคลิปวิดีโอหรือรูปภาพของการใชความรุนแรง การทำราย
รางกาย หรือการพูดจาเหน็บแนมที่ทำใหเกิดความเสียหาย นักเรียนอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ นำมาปฏิบัติกับ
เพื่อนที่โรงเรียน ซึ่งเปนสาเหตุใหเพื่อนคนอื่นเกิดความเสียหายทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังน้ันผูปกครองตองให
ความรวมมือกับทางโรงเรียน ในการอบรมดูแลบุตรหลานของทานอยางใกลชิด ใหความรักและความอบอุน เพื่อที่
นักเรียนจะไดเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพในวันขางหนา

อย�าให�เราเม่ือยล�าในการทำดี เพราะว�าถ�าเราไม�ท�อใจแล�ว เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอันสมควร
(กาลาเทีย 6:9)

อย�าให�เราเม่ือยล�าในการทำดี เพราะว�าถ�าเราไม�ท�อใจแล�ว เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอันสมควร
(กาลาเทีย 6:9)


