
สวัสดีผู�ปกครอง นักเร�ยน และคุณครูทุกท�านค�ะ 
ช�วงนี้เข�าสู�ฤดูฝนแล�ว อากาศเปล�่ยนแปลงบ�อย 

อย�าล�มดูแลรักษาสุขภาพกันให�แข็งแรงนะคะ  

เชิญชวนร�วมกันลดมลพ�ษในโรงเร�ยน

 เนื่องจากมีรถยนต และรถจักรยานยนตสัญจรเขา-ออกภายในบริเวณโรงเรียนคอนขางมาก ทำใหเกิดภาวะมลพิษจากทอไอเสียสะสมใน
อากาศ  สงผลใหเด็กนักเรียนและครูปวยเปนโรคภูมิแพเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังมีมลภาวะทางเสียงอันเปนการรบกวนสมาธิในการเรียนการสอน  และเกิด
ความไมปลอดภัยในการใชรถใชถนนในบริเวณโรงเรียน เพื่อเปนการชวยลดสภาวะดังกลาวทั้งหมด และเพื่อความสะดวกเปนระเบียบเรียบรอย
ในการสัญจร  มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  จึงขอเชิญชวนผูปกครองใหความรวมมือ ดังนี้

1. รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่เขามาในบริเวณโรงเรียน   ควรเปนรถที่มีอัตราการ
   ปลอยควันพิษต่ำ   และไมจอดรถเปนเวลานานโดยติดเครื่องยนตทิ้งไว   เพื่อเปน
   การลดเขมาควันพิษจากทอไอเสีย

2. เสียงของเครื่องยนตควรอยูในระดับปกติ     ไมมีเสียงดังจนเกิดเปนเสียงรบกวน  
   ซึ่งในปจจุบันรถยนตสวนใหญจะมีระบบนี้ซึ่งเปนสิ่งที่ดีอยูแลว   แตหากบางทาน
   ตัดระบบนี้ออกไป ดวยการดัดแปลงระบบทอไอเสีย เชน ตัดทอพัก หรือปลายทอ   
   หรือมีการดัดแปลงใดๆ ที่ทำใหเสียงเครื่องยนตดังเพิ่มขึ้น   จึงขอเชิญชวนใหใชรถ
   ที่ไมมีลักษณะดังกลาวเขามาในบริเวณโรงเรียน  เพื่อเปนการลดมลภาวะทางเสียง
   และมลพิษทางอากาศใหกับบุตรหลานของทาน  

3. โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษ และงดการใชโทรศัพทมือถือระหวางการขับขี่
   รถยนตและรถจักรยานยนตภายในโรงเรียน    เพื่อปองกันอุบัติเหตุเฉี่ยวชน และ
   สรางความปลอดภัยใหแกนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  อีกทั้งทรัพยสินของทานและ
   ของโรงเรียน

4. กรุณาใหสัญญาณไฟ เคารพกฎจราจรในโรงเรียน  ใหเกียรติครู-บุคลากร ผูปฏิบัติ
   หนาที่จราจรในโรงเรียน  เพื่อความเปนไมตรีจิตที่ดีตอกัน และความเปนระเบียบ
   เรียบรอย

 ครูและบุคลากร ผูปฏิบัติหนาท่ีจราจรมีความยินดีท่ีจะอำนวยความสะดวก
ตอผูปกครองในการสัญจรเขามา รับ-สง นักเรียน หรือมาติดตอธุระกับทางโรงเรียน  
ขอเพียงผูปกครองใหความรวมมืออันดี และมีรอยยิ้มใหกัน  ก็เปนกำลังใจสำคัญใน
การปฏิบัติงานของเราแลวคะ

 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

ขอเชิญชวนผูปกครอง สงผลงานของนักเรียนท่ีไดรับรางวัล
จากการแสดงความสามารถพิเศษในดานตางๆ หรือไดทำกิจกรรม

สาธารณประโยชนเพ่ือรวมกันสรางพ้ืนท่ีใหเด็กเอกตราของเรา
ไดมีโอกาสแสดงผลงานใหปรากฎตอสาธารณชนในเว็บไซตของ

โรงเรียน สามารถสงผลงานมาไดท่ี admin@ektra.ac.th  



พฤหัส 17 – ศุกร 18 ก.ค. 57

เสาร 19 ก.ค. 57

พฤหัส 24 ก.ค.57

อังคาร 29 ก.ค. 57 

อังคาร 29 ก.ค. 57

พุธ 30 - พฤหัส 31 ก.ค.57

พุธ 6 ส.ค. 57

พฤหัส 7 ส.ค. 57

ศุกร 8 ส.ค. 57

ศุกร 8 ส.ค. 57

จันทร 11 ส.ค.57

อังคาร 12 ส.ค. 57

จันทร 18 – ศุกร 22 ส.ค. 57

อังคาร 19 – พฤหัส 28 ส.ค. 57

พฤหัส 28 – ศุกร 29 ส.ค.57

จันทร 1 – ศุกร 5 ก.ย. 57

อังคาร 9 – พฤหัส 11 ก.ย. 57

จันทร 8 – อังคาร 9 ก.ย. 57

พุธ 10 - พฤหัส 11 ก.ย. 57

ศุกร 12 ก.ย. 57

เสาร 13 ก.ย. 57

จันทร 15 ก.ย. 57

พฤหัส 25 - ศุกร 26 ก.ย. 57

จันทร 29 ก.ย. - พฤหัส 2 ต.ค. 57

จันทร 29 - อังคาร 30 ก.ย. 57

จันทร 29 - อังคาร 30 ก.ย. 57

พุธ 1 – พฤหัส 2 ต.ค.57

พุธ 1 – พฤหัส 2 ต.ค.57

ศุกร 3 – อาทิตย  5 ต.ค. 57

ศุกร 3 – เสาร  4 ต.ค. 57
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อนุบาล / มัธยม
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ทุกแผนก

ทุกแผนก

ประถม/มัธยม

อนุบาล

ประถม Y.4-5

อนุบาล

ประถม

มัธยม

มัธยม

ประถม

ประถม / มัธยม

มัธยม

มัธยม

มัธยม

ประถม

อนุบาล

ประถม

อนุบาล

ประถม

มัธยม

กิจกรรม Smart Start  สำหรับนักเรียน KG.3 มาจัดกิจกรรมที่แผนกประถม

GAC Graduation Evening

ซอมหนีไฟ (นร.แตงกายชุดนร.ปกติ)

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

ซอมหนีไฟ (นร.แตงกายชุดนร.ปกติ)

World  Educational  Exhibition 2014

กิจกรรมวันแม

กิจกรรมวันแม

กิจกรรมวันวัฒนธรรมอาเซียน

กิจกรรมวันแม

หยุดพิเศษตามคำสั่ง คสช. เนื่องในวันแม

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ

สัปดาหวิทยาศาสตร  

กิจกรรม Open House NC- KG.3 และ ผูปกครองใหมอนุบาล

Multiple Intelligences Academic Fun Fair

กิจกรรม Ektra Star  Kids ป 5

กิจกรรม Open House Y.1

กิจกรรม Say Hello Junior (นร.ประถมปลายไปรวมกิจกรรมที่แผนกมัธยม)

กิจกรรม Year 9 : Generation Next

กิจกรรม Open House แผนกประถม (สำหรับผูปกครอง KG.3 และ บุคคลภายนอก)

ประชุมผูปกครอง Y.6 & Y.9

กิจกรรมวันศิลป พีระศรี

สอบปลายภาค1/2557  ครูตางชาติ  Y.7 – Y.12

   สอบปลายภาค1/2557  ครูไทย  Y.7 – Y.12

สอบปลายภาค1/2557  ครูตางชาติ  Y.1 – Y.6

สอบปลายภาค1/2557  ครูตางชาติ   KG.3

สอบปลายภาค1/2557  ครูไทย  Y.1– Y.6

สอบปลายภาค1/2557  ครูไทย  KG1 -  KG.3

คายลูกเสือ Y.6

กิจกรรมเยาวชนผูนำ

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2557
วัน/เดือน/ป    แผนก                 กิจกรรม

ชำระค�าเร�ยนพ�เศษ
ล�วงหน�า เพ�่อยืนยันส�ทธิ์

การเร�ยนเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน

หากเกินกำหนด 
โรงเร�ยนจะให�ส�ทธิ์แก� 

Waiting List 
โดยอัตโนมัตินะคะ

ขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านท่ีได�ร�วมทำบุญ 
เน่ืองในวันเข�าพรรษาและอาสาฬหบูชา 

โดยโรงเรียนไดสงตัวแทนนักเรียนแตละแผนก รวมทำบุญถวายเคร่ือง
สังฆทาน และเทียนพรรษา พรอมปจจัย เปนท่ีเรียบรอยแลว ดังน้ี
พุธ 9 ก.ค. 57 : ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 
ไปถวายท่ีวัดโพธ์ิแมน จำนวน 2,200 บาท
พฤหัส 10 ก.ค. 57 : ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล (พรอมนักเรียน
มัธยม) ไปถวายท่ีวัดไผเงินโชตนาราม จำนวน 3,768 บาท 
: ตัวแทนนักเรียนระดับประถม ไปถวายท่ีวัดทองบน 
จำนวน 3,000 บาท และ โรงพยาบาลสงฆ จำนวน 9,460 บาท
: ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม ไปถวายท่ีวัดไผเงินโชตนาราม 
จำนวน 11,910.75 บาท


