ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2564

เขาสูเดือนสุดทายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
วันหยุดปดเทอมกำลังใกลเขามาแลว แตกอนที่จะหยุดพักผอน
มาดูกันวา Ektra Newsﬂash ฉบับนี้มีขาวสารดีๆ อะไรมาฝากกัน
ติดตามอานไดเลยคะ

ตารางปฏิทินกิจกรรม เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564
วัน / เดือน / ป

พฤ. 1 - ศ. 2 เม.ย. 64
พฤ. 1 - ศ. 2 เม.ย. 64
อ. 6 เม.ย. 64
พ. 7 - พฤ. 8 เม.ย. 64
พฤ. 8 - ศ. 9 เม.ย. 64
พ. 7 - ศ. 9 เม.ย. 64
ศ. 9 เม.ย. 64
จ. 12 - ศ. 16 เม.ย. 64
จ. 26 เม.ย. - ศ. 7 พ.ค. 64
อ. 4 พ.ค. 64
ศ. 30 เม.ย. 64
จ. 3 - ศ. 7 พ.ค. 64
ศ. 7 พ.ค. 64
จ. 17 พ.ค. 64
พ. 19 พ.ค. 64
พฤ. 20 พ.ค. 64

ระดับชั้น

KG.3 - Y.11
KG.1
ทุกแผนก
KG.1 - KG.3
Y.1 - Y.9
Y.10 - Y.11
อนุบาล
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
มัธยม
อนุบาล - ประถม
Y.12
ทุกแผนก
NC., KG.2, Y.1,
Y.4, Y.7, Y.8, Y.10
ทุกแผนก

รายละเอียด

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วิชาการครูตางชาติ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วิชาการครูไทย
หยุดวันจักรี
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วิชาการครูไทย
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วิชาการครูไทย
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วิชาการครูไทย
กิจกรรม Thai Culture
ธุรการปดทำการ ชวงเทศกาลสงกรานต
เรียน Summer Camp 2021
รับผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่ลาออก
แจงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ผานระบบ Checker
แจงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ผาน E-Mail นักเรียน @ektra.ac.th
รับเอกสารจบการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2, สมุดพก และ Yearbook)
Download ตารางสอน และตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ที่ www.ektra.ac.th
เปดภาคเรียนที่ 1 / 2564
เปดภาคเรียนที่ 1 / 2564

หมายเหตุ การเรียนพิเศษเย็น ในภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่มเรียนพิเศษเย็นวิชาการไทยตั้งแตเปดเรียนวันแรก
โดยเวลาเรียนตอเนื่องจากเวลาเลิกเรียน 1 ชม. โดยผูปกครองสามารถแจงไดที่ครูประจำชั้น หรือธุรการ แตละแผนก
สวนรายวิชาพิเศษอื่นๆ และวิชาการตางประเทศ เริ่มเรียนมิถุนายน 2564 เปนตนไป (รายละเอียดจะประชาสัมพันธในเดือนพฤษภาคม)

การซื้อเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพละ / กระเปานักเรียน
ทางโรงเรียนใหบริการจำหนายชุดนักเรียน , ชุดพละ และกระเปา
ในชวงการเรียนภาคฤดูรอน
วันจันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 15.00 น.
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ตามวันและสถานที่จำหนาย ดังนี้
แผนก
วันจำหนาย
สถานที่
อนุบาล หองเครื่องเขียน แผนกอนุบาล-ประถม
27 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
ซอยสาธุประดิษฐ 20
ประถม
หองเครื่องเขียน แผนกมัธยม
3 - 7 พ.ค. 64
มัธยม
ซอยสาธุประดิษฐ 26
หมายเหตุ: สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และนักเรียนใหมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 3
ติดตอซื้อชุดไดที่ราน UB ซ.สาธุประดิษฐ 18
โทร. 02-212-1984 วันจันทร - วันเสาร เวลา 08.30 - 18.00 น.

**หลังจากวันที่ 7 พ.ค. 64 ผูปกครองสามารถติดตอชื้อชุดนักเรียน,
ชุดพละ และกระเปา ไดที่หองเครื่องเขียนในวันเปดภาคเรียน
เวลาทำการ วันจันทร - ศุกร เวลา 07.00 - 16.40 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

การแจงนักเรียนลาออก
นักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเวน อ.3 ป.6 และ ม.3)*
ที่ไมประสงคเรียนตอในปการศึกษาถัดไป
ยื่นใบคำรองลาออกไมเกิน 30 เมษายน 2564
หากเลยจากนี้ ถือวาทานประสงคใหนักเรียน
เรียนตอในปการศึกษาใหม
การแจงลาออกหลัง 30 เมษายน 2564
ตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาใหมกอน
จึงจะไดรับเอกสารทางการศึกษา
*สำหรับนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3
(ปการศึกษา 2563) ระเบียบการลาออก
เปนไปตามที่ระบุไวในใบแจงจำนงศึกษาตอ

ชุดกิจกรรมการเรียนรูเสริมพัฒนาการแกนักเรียน
ในชวงปดเทอมที่นักเรียนอยูกับบานนี้ มาเพิ่มพูนความรูและทักษะประสบการณที่แตกตางไปจากการเรียนรูในหองเรียน ผานชุดกิจกรรม
การเรียนรูสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถม ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไวให เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
อีกทั้งยังไดความเพลิดเพลิน โดยไมตองเดินทางออกจากบานกันอีกดวย
ระดับประถม Y.1 - Y.3
(จะไดรับวันศุกรที่ 9 เมษายน 2564)

ระดับอนุบาล NC - KG.3
(จะไดรับวันพุธที่ 7 เมษายน 2564)
ชื่อชุด Integrated Learning Activity Pack

ชื่อชุด Science & Maths Home Learning Activity Packs

ชุดที่ 1 Amazing Ice Cream Sticks

ชุดที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร

ชุดที่ 2 Brain Training

ชุดที่ 2 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร

ในชุดประกอบไปดวย 2 กิจกรรมการเรียนรู ไดแก

ในชุดประกอบไปดวย 2 กิจกรรมการเรียนรู ไดแก

เพื่อใหนักเรียนไดฝกการเรียนรูจำนวนตัวเลข
รูจักการออกแบบรูปราง รูปทรง ตาง ๆ ตามจินตนาการ
เพื่อใหนักเรียนไดฝกบริหารสมองทั้งซีกซาย-ขวา,
มือทั้งสองขางและตาใหมีพัฒนาการการทำงาน
ที่ประสานสัมพันธกัน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดบวก ลบ คูณ หาร และ
การใชไหวพริบในการวางแผนแกโจทย

เรียนรูเรื่องการหักเหของแสง เพื่อเสริมสรางจินตนาการ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรการวางแผน การสังเกต และการแกปญหา

ขอใหนักเรียนทุกคนสนุกสนานไปกับชุดกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไวให
แตหากใครที่อยากมาสนุกกับกิจกรรมที่โรงเรียน
สามารถมาเรียน Summer ไดนะคะ
ขาวดี!!

Scan QR code
เพื่อดูรายละเอียด
Summer Camp

โรงเรียนเปดใหบริการแจงเปลี่ยนแปลง / แกไขชื่อ - นามสกุล
และขอเอกสารหนังสือรับรองตางๆ ออนไลน

ผูปกครองสามารถยื่นคำรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ชื่อ - นามสกุล ของนักเรียน บิดา/มารดา พรอมแนบไฟล
เอกสารหลักฐาน และขอเอกสารหนังสือรับรองตางๆ ไดแก
Transcript, ใบรับรองนักเรียน และใบรับรองเพือ่ ทำวีซา (Visa)
ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนที่ www.ektra.ac.th
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวใหถูกตองครบถวน เมื่อขอมูล
ถูกสงมาเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะดำเนินการ ภายใน
3 วันทำการ หลังไดรับเรื่อง

ผูปกครองตองชำระคาธรรมเนียมการเรียน คาอาหาร คาแอร และ
คาเรียนพิเศษครบถวนเปนปจจุบัน ทุกรายการใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร

การติดตอธุรการ
เปดทำการวันจันทร - ศุกร
• เวลา 07.30 - 16.00 น. ระหวางวันที่ 26 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
• เวลา 08.30 - 16.00 น. ระหวางวันที่ 19 - 23 เม.ย. และ 10 - 18 พ.ค. 64
เปดทำการวันเสาร เวลา 08.30 - 16.00 น.

โทร. 02-213-0117, 02-212-0157

หมายเหตุ:
• หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
• ปดทำการชวงเทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่ 12 - 16 เม.ย. 64

