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“คำ�สรรเสริญและคำ�แช่งด�่ก็ออกม�จ�ก
ป�กอันเดียวกัน พี่น้องทั้งหล�ยของข้�พเจ้� 

ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลย” ยากอบ 3:10

 พระคำ�สอนของนักบุญย�กอบที่ม�สเซอร์ยกข้ึน
ม�นี้ เป็นคำ�สอนที่แสดงให้เห็นว่� คำ�พูดที่น�่ฟัง และคำ�
พูดที่ไม่น่�ฟังนั้นมีที่ม�จ�กที่เดียวกัน นั่นก็คือ “ป�ก”  ป�ก
ของเร� มีเพียงป�กเดียว จริงไหม? เวล�เร�เลือกจะเอ�
อะไรใส่ป�ก เร�ก็เลือกแต่ของดี ของอร่อยใส่ป�กทุกคำ� ถูก
ไหม? แต่คำ�พูดที่ออกม�จ�กป�กเร� เร�เลือกแต่คำ�พูดดีๆ 
ให้ออกจ�กป�กของเร�ทุกคำ�แล้วหรือยัง?

 ที่ม�สเซอร์ตั้งคำ�ถ�มเพ่ือให้ทบทวนตนเองน้ี 
เพร�ะยุคสมัยนี้ก�รเผยแพร่ข้อคว�ม ภ�พ เสียง เป็นไป 
อย่�งอิสระเสรี ภ�พพฤติกรรมที่ก้�วร้�ว รุนแรง คำ�พูด 
หย�บค�ย คำ�พูดเสียดสีเหยียดล้อผู้อื่น ถูกนำ�ม�ใช้เพื่อ 
คว�มสนุกจนเป็นเรื่องปกติเคยชิน ที่พบม�กคือ โลกออนไลน ์
ที่ “ผู้โพสต์” จะโพสต์อะไรก็ได้ เพื่อให้ยอด Views, Likes  
และ Shares ขึ้นสูงๆ ส่วนกลุ่มคนที่เรียกข�นกันว�่ “ช�วเน็ต” 
ก็มักจะส่ง Comments อย่�งข�ดวิจ�รณญ�ณ  ทำ�ให้ผู้ตก
เป็น “เหยื่อ” อับอ�ยและไม่อ�จมีชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซึ่ง
นักเรียนอ�จจะอยู่ในสถ�นะของ “ผู้โพสต์”, “ช�วเน็ต” หรือ 
“เหยื่อ”  และอ�จติดพฤติกรรม และคำ�พูดที่ไม่ดีม�ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันด้วยก็ได้ 

 ดงันั้น นักเรียนควรรู้จักเลือกรับชม และกลั่นกรอง
ม�เป็นข้อคิดและข้อเตือนใจ  สิ่งใดที่เป็นขยะท�งคว�มคิด 
ก็ควรทิ้งไป หมั่นให้เกียรติตนเองและผู้อื่นด้วยก�รใช้คำ�พูด
สุภ�พอยู่เป็นนิจ และพึงจำ�ไว้ว่� สิ่งที่จะลดคว�มขัดแย้ง 
คือ “ก�รขอโทษ” สิ่งที่จะลดคว�มเคืองโกรธ  คือ “ก�ร
ให้อภัย” สิ่งที่จะรักษ�น้ำ�ใจไว้ คือ “ก�รขอบคุณ”

 ส�มคำ�น้ีเป็นวิต�มินช่วยเสริมสร้�งสัมพันธภ�พ 
ดังเช่นกิจกรรม AFR  ที่ผ�่นม� จะเห็นได้ชัดในเรื่องนี้  ก�ร 
“ขอโทษ” ช่วยทำ�ให้เพื่อนที่เคยโกรธนั้นห�ยโกรธ  ก�ร “ให้
อภัย” ช่วยทำ�ให้เพื่อนกลับม�กอดคอคืนดีกันได้ ก�รใช้ว�จ� 
คำ�พูดที่ดีต่อกัน จึงเป็นสิ่งสำ�คัญม�กในก�รรักษ�เพื่อนและ 
มิตรภ�พไว้  เป็นคว�มเข้�ใจผิดที่มีม�น�นแล้วว�่ คว�ม
สนิทระหว่�งเพื่อนวัดได้จ�กระดับคำ�หย�บค�ยที่ใช้กัน 

 ยิ่งหย�บค�ยกันม�ก ยิ่งให้เกียรติกันน้อยลง 
 

ม�สเซอร์พิสุทธิ์ ยงค์กมล

And remember that what will reduce conflict is “apology” 
The thing to reduce anger is “forgiveness”

The thing that one will keep in one’s heart is “thank you” 

“Out of the same mouth come praise 
and cursing. My brothers and sisters, 

this should not be”. James 3:10  

 These words of Saint James that Master raised state 
that kind and unkind words come from the same place, the 
“mouth”. Is it true that our mouth has only one channel? 
When we choose to put something in our mouth, we choose 
only good things, delicious to our mouth, right? But the 
words that come from our mouth, have we chosen only good 
words to leave our mouth? 

 Master asks this question to review our own selves 
because of this era, during which the dissemination of  
images and sounds is free, including images of aggressive 
behaviour, vulgar words, and sarcastic satire that is used 
for fun until it is normal. The most common habit is a ‘poster’ 
can post anything online in order to increase the number of 
views, ‘likes’ and ‘shares’. People known as ‘netizens’ often 
send comments without critical judgment and humiliate the 
victims so they cannot live a normal life. Students could be 
in the status of “poster’, “netizen” or “victim” and may habitu-
ally use bad words in everyday life as well. 

 Therefore, students should know how to choose 
what to watch and scrutinize. Anything that is a waste of 
thought should be discarded. Always honor yourself and 
others and use polite words. And remember that what will 
reduce conflict is “apology” The thing to reduce anger is 
“forgiveness” The thing that one will keep in one’s heart is 
“thank you”  

 These three words are vitamins to help strengthen 
relationships, as in past AFR Activities. It will be obvious in 
this regard that “apology” helps make friends with the one 
who has been angry, makes anger disappear and reconcil-
ing happen. Using good words with each other is very impor-
tant to keep friends and friendships. It is a misunderstanding 
that has been held for too long that intimacy among friends is 
measured by the level of vulgarity used. This is not right.

 The ruder you are the less respect you give. 

Master Pisut Yongkamol
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• “Stop Bullying” Campaign Activities

• OPEN MORNING 2018

• Fire Drill

• School Van Club

• What you should do  

 if you get stuck in a vehicle.

• Hospital Builder Project
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 โรงเรียนส�รส�สน์เอกตร�ได้ส่งตัวแทน ผู้บริห�ร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นำ�เงินไปบริจ�คเพื่อผู้ป่วยย�กไร้และ
สมทบทุนสร้�งอ�ค�รนวมินทรบพิตร 84 พรรษ� โรงพย�บ�ลศิริร�ช โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้ 
 Representatives of Sarasas Ektra School’s administrators, teachers, parents, and students donated money 
for the partial support of Navamindrabopitr 84th Anniversary Building construction, Siriraj Hospital.

 เมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน 2561 มอบเงินบริจ�ค จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 63,037 
บ�ท (หกหมื่นส�มพันส�มสิบเจ็ดบ�ท) โดยมี คุณพัชรินทร์ ทัศนภักดิ์ 
หัวหน้�สำ�นักง�นศิริร�ชมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินบริจ�คนี้ได้จ�ก
ก�รตั้งกล่องรับบริจ�คในกิจกรรมก�รแสดงคริสต์ม�ส 2017 ระหว่�งวันที่ 18 - 21 
ธันว�คม 2560 และกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2017 
เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภ�พันธ์ 2561 
 On June 5th, 2018, 63,037 Baht (sixty-three thousand and thirty-seven) 
 was donated. The donated money was received by Khun Patcharin 

Thasanapak, Head of Siriraj Foundation. The donation was collected at both the Christmas Fair which was held 
from December 18th - 21st, 2017 and at the Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2017 which was held on  
February 8th - 9th, 2018.

 และในวันที่ 22 มกร�คม 2562 มอบเงินบริจ�ค จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 
223,657 บ�ท (สองแสนสองหมื่นส�มพันหกร้อยห้�สิบเจ็ดบ�ท) โดยมี
ศ�สตร�จ�รย์คลินิกเกียรติคุณน�ยแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมก�รและรอง
ผู้จัดก�รศิริร�ชมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเงิน ซึ่งเงินบริจ�คนี้ได้จ�กก�ร
ตั้งกล่องรับเงินบริจ�คและมอบร�ยได้หลังหักค่�ใช้จ่�ยจ�กกิจกรรมค่�ยพัฒน�
ศักยภ�พคว�มเป็นผู้นำ�ของนักเรียน ม.5, กิจกรรมละครเวทีชุด Insight Music “The 
Sound of a Million Dreams” และกิจกรรมก�รแสดงคริสต์ม�ส 2018 ระหว่�งวันที่ 
17 - 20 ธันว�คม 2561
 On 22nd January 2019, the total donations from all activities, after costs were deducted, amounted to 
223,657 Baht.  Honorary Clinical Professor Pisit Jirawong, a Member of the Committee and Deputy Manager 
of Siriraj Foundation, received the donation on behalf of the Foundation. The donated money came from  Y.11 
Batch 21’s Leadership Camp in Chiang Mai, from the stage play – Insight Music “The Sound of a Million Dreams” 
performed for the school’s 23rd anniversary celebration, and finally from the Christmas Fair which was held from 
December 17th to the 20th, 2018.

Donation for the partial financial support of Navamindrabopitr 
84th Anniversary Building construction, Siriraj Hospital
มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตรโรงพยาบาลศิริราช
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Sarasas Ektra’s
“Stop Bullying” Campaign Activities
 ในปัจจุบันก�รข่มเหงรังแก (Bullying) ของเด็ก
และวัยรุ่นในโรงเรียนกล�ยเป็นปัญห�สำ�คัญที่เกิดขึ้นใน
หล�ยๆประเทศทั่วโลก  ดังเช่น จ�กข้อมูลของ Canadian 
Institutes of  Health Research ประเทศแคน�ด�  ในปี 
ค.ศ.2012 พบว่� ผู้ปกครองช�วแคน�ด�จำ�นวน 47 % 
ร้องเรียนว�่ ลูกของตนเป็นเหยื่อของก�รถูกรังแก และ
กลุ่มเด็กแคน�ด�ที่มีอ�ยุ 13 ปี ถูกรังแกม�กที่สุด ติด 1 ใน 
10 จ�กจำ�นวน 35 ประเทศ 
(ที่มา http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/45838.html)

 ในปีนี้ โรงเรียนเร�มีกิจกรรมต่�งๆต่อเนื่องจ�ก 
ปีที่ผ่�นม� ดังนี้

 Nowadays, bullying is a concerning problem  
that takes place amongst adolescences globally. The 
Canadian Institute of Health Research reported in 
2012 that 47% of Canadian parents reported that their  
children were victims of bullying, and 13-year-old 
Canadian children is the group that was bullied the most 
(significantly, Canada ranks as the 9th highest rate of 
bullying out of 35 researched countires for the 13 year 
old age bracket).– (http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/45838.html)

 This year many school activities from previous 
years make a comeback, as detailed below:

ก�รแสดงละครต่อต้�นก�รรังแกกันของนักเรียน 

Anti-bully drama by students
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ก�รติดสื่อประช�สัมพันธ์ภ�ยในโรงเรียน 

อ�ทิ ก�ร์ตูน หรือโปสเตอร์รณรงค์

Raising awareness of anti-bullying through  

signs and posters throughout both campuses

ก�รถือป�้ยรณรงค์ในขบวนกีฬ�สี
Promoting anti-bully campaign

 through signs at our sports carnival

รับชมภ�พยนตร์
เรื่อง “Wonder มหัศจรรย์ชีวิตวันเดอร์” 

สะท้อนให้เห็นผลของก�รรังแกกัน

Watching the movie “Wonder” - a movie 
that raises concerns about the results of bullying

ก�รตั้งกล่องรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้คำ�ปรึกษ�นักเรียนที่มีปัญห�ต่�งๆ Putting confidential boxes around school - for students to seek help and guidance.

กิจกรรม AFR Day (Apology, Forgiveness, Reconciliation) ในช่วงเทศก�ลคริสต์ม�สของทุกปี
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอก�สขอโทษเพื่อน ในสิ่งที่เคยรังแกทั้งก�รกระทำ�และว�จ�

เพื่อให้เพื่อนคนนั้นได้ให้อภัยและคืนดีกัน กลับม�เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดังเดิม
AFR Day (Apology, Forgiveness, Reconcilation) is held on the final day before the Christmas holiday every year. 
This gives our students a chance to apologize to othes for any physical and oral bullying that may have occured 

throughout the calendar year. This gives all invovled a chance to forgive and then reconcile.
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 เมื่อวันที่ 24 ธันว�คม 2561 คณะครูดนตรีได้พ�นักเรียน
กลุ่มดนตรีและร้องประส�นเสียงแผนกมัธยม ไปเล่นดนตรีและร้อง
เพลงส่งมอบคว�มสุขเนื่องในเทศก�ลวันคริสต์ม�ส ณ วัดนักบุญ
ยอแซฟ ตรอกจันทน์ กิจกรรมนี้ถือเป็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกของ
นักเรียนให้มีจิตเมตต� เอื้ออ�ทร และส่งเสริมให้รู้จักก�รเป็นผู้ให้

 On 24th December 2018, the school brought our  
music and chorus students from the Secondary department 
to Saint Joseph’s Church, Soi Wat Phay Ngoen. Our students 
played music and sang in order to share happiness with 
the congregation as a special gift at Christmas. This  
activity fostered the students’ compassion and generosity, 
and  encouraged them to be selfless and generous.

Volunteering Activity: 
Giving Happiness through Music
กิจกรรมจิตอาสา มอบความสุขด้วยเสียงเพลง

 Dr. Angel Lin and Dr. Valerie Yip held a Content and Language Integrated Learning (CLIL) workshop 
for Administration and teachers on Friday 22nd June in the Secondary Seminar Room, Baptist Building, 7th floor. 
This workshop aimed to give everyone at Ektra an insight into how CLIL can be used effectively in the classroom 
and highlighted how with effective language support, students will become more confident using English. Both  
Dr. Lin and Dr. Yip also gave some interesting ideas of how CLIL can be used in conjunction with more hands 
on activities, whilst still focusing on language support and development.

Content and Language Integrated
Learning (CLIL) workshop

Ektra News Update



กิจกรรม “รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
 เมื่อวันที่ 9 ตุล�คม 2561 ได้รับเกียรติจ�กคุณเมธจร ี
อุทัยเสน ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฝึกเด็กพิเศษแสงเหนือ North Light 
Center, คุณนิตย� ดอกคำ� นักกิจกรรมบำ�บัดที่ Happy kids 
clinic และคุณเปรมฤดี ลิม ม�จัดกิจกรรม Workshop พร้อม
กับบรรย�ยทฤษฎีและแบ่งปันประสบก�รณ์ ในหัวข้อ “รู้จัก
และเข้�ใจเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ” ณ ห้องสัมมน�ชั้น 7 
อ�ค�ร 7 กิจกรรมในครั้งนี้ มีคุณครูไทยและต่�งช�ติเข้�ร่วม
จำ�นวน 60 ท่�น ซึ่งคุณครูได้รู้จัก เข้�ใจถึงคุณลักษณะต่�งๆ
ของเด็กพิเศษและส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�เป็นแนวท�งในก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอน และจัดสภ�พแวดล้อมให้เหม�ะสมกับ
เด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ โดยเฉพ�ะในวัยเด็กเล็กเพื่อให้ได้
รับประโยชน์จนส�ม�รถมีพัฒน�ก�รดีข้ึนต�มศักยภ�พของ
แต่ละบุคคล

 On October 9th, 2018, a workshop called  
“Getting to know and understand children with special 
needs” was conducted at the school’s auditorium,  
7th floor, Building 7. The workshop was led by Khun  
Metjaree U-Thaisen, Director of North Light Center  
for Special Needs Children; Khun Nittaya Dokkham,  
a physical therapist at Happy Kids Clinic, and Khun 
Premruedee Lim. The workshop included lectures on 
theory and experience sharing. There were all together 
60 Thai and foreign teachers attending. From the  
workshop, teachers got to understand children with 
special needs better and could integrate the knowledge 
into their teaching methods and try to make their class-
room environment more suitable for students with  
special needs. The focus was on small children since 
the stratergies can be implemented right from the start 
of their educational journey.

โครงการ “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”
 เมื่อวันที่ 24 ตุล�คม 2561 ได้รับเกียรติจ�กทีมง�น 
สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ จัดฝึกอบรมก�รช่วย
ชีวิตขั้นพื้นฐ�น ให้กับครูไทย ครูต่�งช�ติ และบุคล�กรอื่น 
ในโรงเรียนจำ�นวน 50 ท�่น เพื่อให้บุคล�กรมีคว�มรู้และ
ทักษะท่ีถูกต้องเก่ียวกับก�รช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐ�นม�กขึ้น 
โดยหัวข้อก�รอบรมทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ ก�ร
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับประช�ชนทั่วไป ปฏิบัติก�รช่วย 
ชีวิต ก�รช่วยเหลือในภ�วะสำ�ลักและท�งเดินห�ยใจอุดกั้น 
และก�รใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้�ชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น 
บุคล�กรที่เข้�อบรมยังได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตและ
ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับบุคคลใกล้ตัว

 On October 24th, 2018, The National Institute 
of Emergency Medicine arranged fundamental life-
saving training for the school’s Thai and foreign 
teachers, and other staff members - totalling 50  
attendees. The aim of the training was to educate the 
staff regarding fundamental life-saving practices. 
The attendees were trained theoretically and  
practically in skills such as general fundamental  
life-saving practices, correct practices in case of 
choke and respiratory tract blockage, and how to 
use an automated external defibrillator. Additionally, 
the attendees also practised with mannikins so that 
they could apply the knowledge and skills learned in 
their real-life situations.

Getting to know and understand 
children with special needs

Fundamental 
Life-Saving Training
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Year 1
 แผนกประถมได้จัดกิจกรรม Open Morning 2561 ขึ้น
ในวันที่ 26 - 28 มิถุน�ยน 2561 ณ ห้อง Auditorium อ�ค�ร 6 
ชั้น 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้�ร่วมชม 
ก�รเรียนก�รสอนจริงในห้องเรียนและเปิดโอก�สให้ผู้ปกครอง 
เข้�ร่วมกิจกรรม โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้ ผู้ปกครองนักเรียน 
ระดับชั้น Y.1 และผู้ปกครองภ�ยนอก ได้เยี่ยมชมนิทรรศก�ร
แสดงหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน ต่อด้วย 
รับชม Activity Assembly และก�รเรียนก�รสอนของนักเรียน 
ในชั้นเรียน จ�กนั้นชมก�รแสดงละครเรื่อง Fantasy Play ของ
นักเรียนชั้น Y.2 - 3 ส่วนกิจกรรมสุดท้�ยผู้ปกครองได้พบปะพูด
คุยกับครูประจำ�ชั้นทั้งครูไทยและครูต่�งช�ติ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภ�พของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

 The Primary Department arranged an 
Open Morning Activity for 2018 during June  
26th - 28th at the Auditorium in Building 6. Parents 
were also invited to observe classroom lessons.  
Parents of Ektra students and other parents were 
invited to the Activity. Parents of Year 1 students 
were able to view an exhibition about curriculum 
and students’ achievements, as well as students’ 
assembly activities, real classroom lessons, and a 
performance of the “Fantasy Play” by Year 2 and 3 
students. They were also able to meet Thai and 
Foreign class teachers for exchanging information 
to develop students’ potential.

Open Morning 2018
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NC - KG.3
 แผนกอนุบ�ล ได้จัดกิจกรรม  Open Morning   2018   
ขึ้นในวันที่ 1 - 8  สิงห�คม  2561  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครอง 
เข้�ร่วมชมก�รเรียนก�รสอนจริงในห้องเรียน  โดยกิจกรรมเริ่ม
จ�กรับชมกิจกรรมเข�้แถวเค�รพธงช�ติ จ�กนั้นชมบรรย�ก�ศ
ก�รเรียนก�รสอนของครูต่�งช�ติ  และก�รนำ�เสนอโครงง�น
ของนักเรียน ซึ่งดำ�เนินก�รโดยครูไทย ในช่วงท้�ย ผู้ปกครอง
ได้พบกับครูประจำ�ชั้นเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกัน 
ส่งเสริมศักยภ�พของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

 The Kindergarten department conducted 
“Open Morning 2018” during August 1st - 8th, 2018. 
Parents of students and interested others were  
invited to observe actual class activities on-site. 
The observation started at morning flag ceremony. 
Then there were actual class activities conducted by  
foreign teachers, and students’ projects presenta-
tions led by Thai teachers. Before the activity ended, 
parents could meet class teachers to exchange  
information and to help fortify students’ potential. 
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 เมื่อวันที่ 6 กรกฏ�คม 2561 โรงเรียนส�รส�สน์เอกตร� ได้จัด
กิจกรรม ฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน คุณครู และบุคล�กรในโรงเรียน 
มีคว�มเข้�ใจและปฏิบัติได้จริงในก�รรับมือกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นอย่�ง
กะทันหัน รวมทั้งฝึกปฏิบัติในก�รค้นห� และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 ในช่วงเช�้ แผนกอนุบ�ลและประถม ได้จำ�ลองสถ�นก�รณ์เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ที่ห้อง Lab อ�ค�ร Dominic 1 ชั้น 4 โดยคณะครูได้รีบพ�นักเรียน 
ทุกคนเคลื่อนย�้ยไปที่จุดรวมพลโถงล่�งอ�ค�ร St.John Baptist และโถง 
ล่�งอ�ค�ร St.John Bosco แผนกมัธยม ยกเว้นนักเรียนชั้น KG.1 และ KG.2 
จะไปอยู่จุดรวมพลที่สน�ม 3
 ในช่วงบ่�ย แผนกมัธยมได้จำ�ลองสถ�นก�รณ์เกิดเหตุเพลิงไหม ้
ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อ�ค�ร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย�้ย 
นักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสน�ม 1 แผนกอนุบ�ลและประถม
 กิจกรรมนี้เป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมของนักเรียน ครู และบุคล�กร 
ในโรงเรียนให้เกิดคว�มเข้�ใจในก�รปฏิบัติต�มแผนฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลด 
คว�มสูญเสียที่อ�จจะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 On July 6th, 2018, School arranged a fire drill activity to build 
understanding and capability to promptly deal with real situations for  
students, teachers, and ancillary staff. In this activity, everyone was also 
trained in how to search and rescue victims.
 In the morning, Kindergarten and Primary departments had a  
simulation in which the fire was said to take place at the laboratory, floor 4, 
Dominic 1 Building. Teachers instantly evacuated students to the  
assembly points at St. John Baptist and St. John Bosco seminar rooms at 
the Secondary Department, except for KG1 and KG2 students who were 
brought to the assembly point at Area 3.
 In the afternoon, the Secondary Department had a simulation in 
which the fire was said to take place at the computer room at floor 4, 
St. John Bosco Building. Teachers instantly evacuated students to the  
assembly point at Area 1, Kindergarten and Primary Department.

Fire Drill
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ
Fire Drill

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ

 This activity is to build preparedness of students, 
teachers, and ancillary staff so that they have understanding 
and can follow the different steps of the emergency handling 
scheme, to avoid loss of life and property damage. 
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 โรงเรียนส�รส�สน์เอกตร�ได้ดำ�เนินก�รติดแผ่นฟิลทรีตท์ (Filtrete) 
ร่วมกับเครื่องปรับอ�ก�ศให้กับห้องเรียน  ซึ่งแผ่นฟิลทรีตท์จะช่วยดักจับ
สิ่งแปลกปลอมในอ�ก�ศขน�ดเล็กเพียงหนึ่งไมครอน  ช่วยกำ�จัดฝุ่นและ
ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้

 Technicians from Sarasas Ektra School installed air filter 
sheets “Filtrete” inside all the air-conditioners in classrooms. Filtretes 
can filter small particulate matters, all the way down to one micron, 
which can help remove dust and help to prevent allergies.

A measure for dealing with PM 2.5
หนึ่งในมาตรการรับมือ PM 2.5
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 เมื่อวันเส�ร์ที่ 14 กรกฎ�คม 2561 ที่ผ่�นม� น�งส�วบุษร�รัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนฯ ได้เป็น
ประธ�นในพิธีเปิด “ที่ทำ�ก�รชมรมรถโรงเรียนส�รส�สน์เอกตร�” ณ บริเวณโถงล่�งอ�ค�ร 6 แผนกประถม เพื่อใช้เป็นสถ�นที ่
ต้อนรับ และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ท่�นผู้ปกครองในก�รม�ติดต่อสอบถ�มก�รใช้บริก�รรับ-ส่งนักเรียน โดยคณะทำ�ง�น
ของชมรมฯ จะอยู่ประจำ�ก�ร ณ ที่ทำ�ก�รฯ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวล� 7.30 - 14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์ และ
หยุดนักขัตฤกษ์) หม�ยเลขโทรศัพท์ 085-1110260
 หลังจ�กพิธีเปิดเสร็จสิ้น มีกิจกรรมประชุมใหญ่ประจำ�ปี ซึ่งในปีก�รศึกษ� 2561 นี้ ท�งชมรมรถโรงเรียนฯ ยังคง 
ส�นต่อนโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภัยในก�รขนส่งโดยส�รนักเรียน ด้วยก�รติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภ�ยใน-ภ�ยนอกรถ
ครบทุกคัน  ก�รสุ่มตรวจเป่�แอลกอฮอล์พนักง�นขับรถ ก�รฉีดพ่นย�ฆ่�เชื้อไวรัสภ�ยในห้องโดยส�ร รวมถึงก�รให้คว�มรู ้
ด้�นก�รบริก�รแก่พนักง�นดูแลนักเรียนในรถอีกด้วย

 On Saturday July 14th, 2018,  Ms. Bussararat Kerdpermpun, the 
school’s Vice-director, chaired the opening ceremony of the “Sarasas 
Ektra School Van Club Office” at the ground floor hall, Building 6,  
Primary Department. The office is to be used for facilitating when  
parents come to inquire about using vans. The office staff are on duty 
from Monday to Friday, 7.30 to 14.00. The office is closed on Saturday, 
Sunday and public holidays. The telephone number is 085-111-0260.
  This year, the School Van Club still emphasizes maintain-

ing student safety during van journeys . All van staff are trained 
in service skills, so that they can take good care of all students 
while they are on board along every route that the vans travel.

School Van Club ประชาสัมพันธ์ชมรมรถโรงเรียน: 
ที่ทำาการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา



 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงห�คม 2561 ท�งโรงเรียน
และชมรมรถโรงเรียน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “จะทำ�
อย�่งไร ห�กหนูติดอยู่ในรถ” ให้กับนักเรียนระดับชั้น 
NC. - Y.1 เพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะก�รช่วยเหลือตนเอง 
ให้รอดชีวิต ห�กติดอยู่ในรถยนต์ หรือรถตู้โดยส�ร 
กิจกรรมนี้ได้ฝึกให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักปุ่มสัญญ�ณท่ี
สำ�คัญ ได้แก่ ไฟฉุกเฉิน แตรรถ และได้ทดลองปฏิบัติ
กับรถตู้โดยส�รจริง โดยมีครูประจำ�ชั้น ครูพี่เลี้ยง และ
คณะทำ�ง�นของชมรมรถโรงเรียนฯ ดูแลก�รฝึกอย่�ง
ใกล้ชิด สำ�หรับก�รฝึกภ�คปฏิบัติมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ฝึกปีนข้�มเบ�ะจ�กแนวหลังม�ที่เบ�ะคนขับ
2. ห�ตำ�แหน่งปุ่มไฟฉุกเฉิน แล้วกดจนเห็นสัญญ�ณ

ไฟกระพริบ
3. ออกแรงกดแตรที่พวงม�ลัยรถให้เกิดเสียงดัง
4. ปลดล็อกที่บ�นประตูแล้วออกแรงดึงที่มือจับ และ

ผลักเปิดประตูรถ (ขั้นตอนนี้ฝึกเฉพ�ะ KG.3-Y.1)

 หลังกิจกรรมก�รฝึกเสร็จสิ้น คุณครูทุกชั้นเรียน
จะหมั่นทบทวนขั้นตอนต่�งๆ เหล่�นี้เพื่อให้นักเรียน
จดจำ� และส�ม�รถห�วิธีช่วยเหลือตนเองได้ ห�กตกอยู่
ในสถ�นก�รณ์คับขันดังกล่�ว

“What you should do 
if you get stuck in a vehicle.”

กิจกรรม “จะทำาอย่างไร หากหนูติดอยู่ในรถ”

 On Wednesday August 22nd, 2018, Sarasas Ektra 
staff and Sarasas Ektra School Van Club co-organised 
an activity about “what you should do if you get stuck in 
a vehicle” for all NC. – Year 1 students to enable them to 
know all necessary survival skills in case they get stuck 
in a car or a van. This activity showed the students all 
ithe important signal buttons, emergency lights, and 
horns. The students learned through real situations with 
real vans under the close supervision of class teachers, 
teacher assistants, and the school’s van club staff.  
Listed below are what the students learned.
1. Climbing from the rear to the front seats
2. Using the emergency light button - pushing the  

button until the emergency lights blink
3. Pressing the vehicle’s horn hard enough to make  

a sound
4. Unlocking the doors, pulling the interior door 

handles, and pushing to open the vehicle door

 Now that the activity has been held, students will 
be reminded repeatedly by class teachers about what 
they have learnt so as to make sure that they can memo-
rize the steps and survive if they get stuck in a vehicle.
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 ในวันเส�ร์ที่ 25 สิงห�คม 2561 ที่ผ่�นม� แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมเย�วชนผู้นำ�เอกตร� จิตอ�ส�เพื่อ
สังคม(CSR) โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้ปกครองของ  น�ยรัชช�นนท์  มิตสุโมโต้ Year 10C นำ�นักเรียนกลุ่มจิตอ�ส�
จำ�นวน 73 คน เข�้ร่วมโครงก�ร “คบเด็กสร้�งโรงพย�บ�ล” โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร�้งโมเดลเครื่องบิน เริ่มตั้งแต่ว�ดแบบ 
ตัดไม้ ประกอบ และตกแต่ง เมื่อนักเรียนสร้�งเสร็จแล้ว จะนำ�ไปประมูลเพื่อนำ�เงินที่ได้ไปสมทบทุนสร้�งโรงพย�บ�ลมห�ร�ช 
นครร�ชสีม� นอกจ�กนี้ นักเรียนยังได้ส�นปล�ตะเพียนเพื่อส่งกำ�ลังใจไปให้กับผู้ป่วย ซึ่งในโบร�ณเชื่อว่� “ปล�ตะเพียน” 
เป็นสัญลักษณ์แห่งคว�มมั่งคั่ง สุขภ�พพล�น�มัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ถึงแม้ว่�นักเรียนจะเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ แต่ก็ส�ม�รถ
สร้�งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยก�รรวมกลุ่มเป็นจิตอ�ส� ที่ได้แสดงคว�มมีน้ำ�ใจ สละเวล� พร้อมกับช่วยเหลือสังคม

 On August 25th, the Secondary Department arranged a CSR activity, “Ektra Youth Leader for Society”. 
The activity received kind support from parents of Mr. Ratchanon Mitsumoto, a year 10C student. The Ektra 
Youth Leader group brought 73 volunteer students to take part in the “Hospital Builder Project”. In this  
project, students had to work in groups to create airplane models; starting from design stage, wood  
cutting, and decoration. Once these models are complete, they will be brought to an auction. The money 
obtained from the auction will be donated to the  construction of Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Students 
also made artificial carp fish to send to patients. In ancient times, carp were believed to symbolize wealth and 
good health. Despite there being only a small group of students, they worked well together and could create 
great things. They gathered and worked as a volunteer group, displaying kindness, and sacrificing their time to 
help society. 

“HOSPITAL BUILDER PROJECT”
โครงการ  “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล”

“HOSPITAL BUILDER PROJECT”
โครงการ  “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล”
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 เมื่อวันเส�ร์ที่ 30 มิถุน�ยน 2561  แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม
เย�วชนผู้นำ�เอกตร� จิตอ�ส�เพื่อสังคม (CSR) ให้กับอ�ส�สมัครระดับ
ชั้น Y.7 - 12  จำ�นวน 33 คน โดยร่วมกันพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ ส่งต่อ
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีก�รศึกษ�เพื่อคนต�บอด เพื่อนำ�ไปผลิตหนังสือ
อักษรเบรลล์ให้กับผู้พิก�รท�งส�ยต� เป็นจำ�นวน 31 เรื่อง ซึ่งกิจกรรม
ดังกล�่ว จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักก�รเสียสละ  ก�รให้โดยไม ่
หวังสิ่งตอบแทน เพื่อที่นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทำ�ประโยชน์
ต่อส่วนรวม

 On Saturday June 30th, 2018, the Secondary Department 
arranged an activity “Ektra Leaders Volunteer for our Society 
(CSR)” with Year 7 to 12 volunteers, a total of 33 students. Students 
helped type and make the original copy of a book before passing 
it to the Educational Technology for the Blind Center, for publish-
ing as a Braille book for the blind. The book contains 33 chapters. 
This activity will help teach all the students to sacrifice and help 
others without expecting rewards. The students will grow up to  
become good adults in our society.   

Ektra Leadership Activity,  
Volunteers for our Society (CSR)

กิจกรรมเยาวชนผู้นำาเอกตรา จิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)



School Boundaries with 
Multiple Intelligences
รอบรั้วโรงเรียนกับพหุปัญญา

Linguistic Intelligence
ด้านภาษา

Question & Answer (KG.1-3)
 กิจกรรม Question & Answer เป็นกิจกรรมที่
สำ�คัญในก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ� กระตุ้น
พัฒน�ก�รนักเรียนให้คิดวิเคร�ะห์สังเคร�ะห์ จำ�แนก 
เปรียบเทียบ ประเมินค�่สิ่งต่�ง ๆ อย่�งมีเหตุผล โดยครู
จะใช้คำ�ถ�มเพื่อกระตุ้นนักเรียนระดับ KG.1-3 และเชื่อม
โยงคว�มรู้เดิมไปสู่คว�มรู้ใหม่ในช่วงเช้� ก่อนเริ่มบทเรียน
แต่ละวัน สนทน�ซักถ�มถึง วัน สภ�พอ�ก�ศ คว�มรู้สึก 
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ระหว่�งกัน  ก�รใช้คำ�ถ�มจะ
บูรณ�ก�รให้เข้�กับกิจกรรมต่�งๆในแต่ละวัน ผสมผส�น
ทั้งคำ�ถ�มที่เป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษทั้งร�ยบุคคล 
และเป็นกลุ่มสลับผลัดเปลี่ยนไปต�มรูปแบบของกิจกรรม

 Question & Answer Activity is an important  
activity in promoting intellectual development. It  
stimulates the development of students to think, ana-
lyze, synthesize, compare, and evaluate things with 
reason. The teacher will use the questions to encour-
age KG.1-3 students to link previous knowledge to 
new knowledge in the morning before starting the 
lesson each day. They chat, ask about the day, the 
weather, and share feelings and experiences with 
each other. The use of questions will be integrated 
into various activities each day cooperatively using 
English and Thai both individually and as a group, 
switching with different forms of activity.

Public Speaking
 แผนกประถมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น Y.4-6 เข้� 
ร่วมแข่งขัน Public Speaking เป็นภ�ษ�อังกฤษ โดยรอบ
คัดเลือกนักเรียนต้องพูดในหัวข้อ “My beautiful moment” 
คนละ 1-3 น�ที จ�กนั้นคัดเลือกนักเรียน 6 คน เพื่อ
แข่งขันในรอบสุดท�้ย ณ โถงล่�งอ�ค�ร Dominic 1  โดย
คุณครูมี 3 หัวข้อให้นักเรียนจับฉล�กก่อนวันแข่งขันจริง
หนึ่งวัน ได้แก่หัวข้อ In the footsteps of King Rama9,  
My beloved King, Father of Our Nation และ  
Remembering Thailand’s Beloved King Bhumibol   
จ�กนั้นนักเรียนต้องพูดในหัวข้อที่นักเรียนได้ ซึ่งผู้ชนะเลิศ
ได้แก่ ด.ช.ยินดี เมธ�จิตต�นนท์ Y.4A หัวข้อ “In the foot-
steps of King Rama9”

 The Primary Department was open for ap-
plications for Y.4-6 students to participate in Public 
Speaking Competitions in English. In the Qualifying 
round, students had to speak for 1-3 minutes on the 
topic ‘My beautiful moment’, then six students were 
selected to compete in the final round at the lower 
Hall Dominic I building. On the topic of King Rama 
IX, My Beloved King, Father of our Nation, remem-
bering Thailand’s Beloved King Bhumibol. The win-
ner was Mr. Yindee Mathajittanon, Y.4A, on the topic 
of ‘In the Footsteps of King Rama IX’
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The International Trade Challenge Thailand 2018 Project 
by FedEx Express Junior Achievement Thailand

 ท�ง FedEx Express / Junior Achievement 
Thailand ได้จัดโครงก�ร International Trade Chal-
lenge Thailand 2018 ขึ้น ซึ่งมีนักเรียนชั้น Y.9–12 เข้�
ร่วมโครงก�ร โดยนักเรียนต้องใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�ร
สื่อส�ร  กิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช�้  บริษัท 
Caterpillar  ได้อบรมนักเรียนเกี่ยวกับ Basic Market-
ing  ใช้หัวข้อ 4P’s คืออะไร และรูปแบบบริษัทเป็น
อย�่งไร  ส่วนช่วงบ�่ย  ได้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดตั้งบริษัท
จำ�ลอง พร้อมทั้งชื่อบริษัท คิดสินค้� กำ�หนดจุดข�ยของ
สินค้�ด้วยตนเอง โดยมีโจทย์ว่�บริษัทและสินค้�ต้อง
มีอะไรที่บ่งบอกถึงคว�มเป็นไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นก�ร
เปิดโอก�สให้นักเรียนทุกคนได้มีคว�มคิดสร้�งสรรค์
และฝึกจินตน�ก�รให้อยู่ในกรอบของคว�มเป็นจริง 

 FedEx Express Junior Achievement Thailand  
organized The International Trade Challenge Thailand 2018 
Project. Y.9-12 students participated in the project in which 
students must use English to communicate. The activity was 
divided into 2 phases: In the morning, the Replica Company 
trained the students in Basic Marketing,  using the 4P’s: 
what is it and what is the model? In the afternoon, the group 
was divided to set up a simulation company along with the 
company name, product, ideas, and self-selling products 
with the requirement that the company must have something 
that indicates it is Thai. This activity was an opportunity for 
all students to be creative and exercise their imagination in 
the framework of reality.

Mathematical/Logical Intelligence
ด้านตรรกศาสตร์/คณิตศาสตร์

 ประสบก�รณ์ที่สำ�คัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ� ในรูป
แบบก�รมีส่วนร่วมในก�รลงคว�มเห็นและเรียงลำ�ดับจำ�นวนข้อมูลอย่�งมี
เหตุผลของระดับชั้น KG.1-3 เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมเสริม
ประสบก�รณ์ กิจกรรมเสรี และเกมก�รศึกษ�ของหน่วยก�รเรียนรู้ โดยนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมลงคะแนนเพื่อแสดงคว�มคิดเห็นของตน มีก�รโหวตนับคะแนน 
แสดงตัวเลขและจำ�นวน จัดเรียงลำ�ดับจำ�นวนและยอมรับในผลคะแนนต�ม
หลักประช�ธิปไตยในก�รเลือกหัวข้อก�รเรียนรู้หรือก�รตัดสินห�ข้อยุติในชั้น
เรียน เช่น ก�รเลือกผู้นำ�หรือหัวหน้�ห้อง เป็นต้น

 This is an important experience that helps students to develop 
intelligence in the form of participation and rational organisation 
at year levels KG 1-3. This activity gave our students a more hands 
on experience – enhancing activities, free activities and educational 
games linked with their current learning unit. The students participate 
in voting to express their opinions with vote counting, showing numbers, 
arranging numbers and accepting the democratic results in choosing 
the learning topic or judging in class, such as choosing the leader or 
the head of the class, etc.

การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นและเรียงลำาดับจำานวนข้อมูลอย่างมีเหตุผล
Participation in analysing and organising information rationally.
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 เมื่อวันที่ 4 กรกฏ�คม 2561 มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟ
เม้นท์ ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกัน
ชีวิต (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดหลักสูตร JA 
Cha-Ching นักบริห�รก�รเงินรุ่นเย�ว์ ให้กับนักเรียนชั้น 
Y.6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
และเพ่ิมพูนคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้ประกอบก�รท่ีดี 
ในอน�คต   ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ก�รห� 
ร�ยได้ ก�รอดออม ก�รใช้จ่�ย ก�รแบ่งปัน ผ่�นกิจกรรม
ก�รเล่นเกมต่�งๆ ที่ให้แง่คิดที่เข้�ใจง่�ยและมีคว�ม
สนุกสน�น 

 On July 4th, 2018, Junior Achievement  
Thailand Foundation, together with Prudential Life 
Insurance (Thailand) Public Company Limited  
organized the JA Cha-Ching course for Young 
Financial Executives. This activity was conducted 
for students in Y.6. The purpose was for students to 
learn the sufficiency economy system and increase 
the ability to be a good entrepreneurs in the future. 
Students learned to work together, now to earn 
and save and how to spend wisely. This was done 
through various games that provided the ideas that 
were easy to understand. The students also had fun.

JA Cha-Ching course, 
Young Financial Executives  ก�รเรียนก�รสอน Coding  เน้นพัฒน�ทักษะ

ก�รคิดเชิงคำ�นวณ (Computational Thinking)    เพื่อ
ให้นักเรียนฝึกทักษะก�รแก้โจทย์ปัญห� พัฒน�คว�มคิด
ของนักเรียนให้มีพื้นฐ�นของคว�มคิดอย่�งเป็นระบบ มี
จินตน�ก�ร มีคว�มคิดสร�้งสรรค์ และพัฒน�ศักยภ�พของ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนส�ม�รถเรียนรู้ก�รเขียน Coding ด้วย
โปรแกรมแบบ Block programming ที่มีลักษณะเหมือน
ก�รต่อจิกซอว์ โดยแสดงผลผ่�นหุ่นยนต์ (mBot) และบอร์ด 
Micro:bit เพื่อง่�ยต่อก�รเข้�ใจและมองเห็นภ�พได้ชัดเจน
ขึ้น สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รสร�้งนวัตกรรมที่ส�ม�รถ
ต่อยอดกับโครงง�นต่�งๆได้ ทั้งยังช่วยขย�ยพฤติกรรมก�ร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กว�้งไปกว่�ก�รสื่อส�ร ก�รเรียนรู้
ค้นคว้� หรือเพื่อคว�มบันเทิงเพียงอย่�งเดียว

 Coding teaching focuses on developing com-
putational thinking skills for students to practice prob-
lem solving skills, develop students’ ideas towards 
systematic bases of thinking, imagination, creativity, 
and develop students’ potential so they can learn to 
write coding with the block programming program. 
This looks like a jigsaw puzzle by displaying the re-
sults through the robot (mBot) and Micro:bit Board for 
easier understanding and clear visualization, inspiring 
students to create innovations that can be extended to 
various projects. It also helps expand the use of digital 
technology more widely than communication, through 
learning research methods or for entertainment pur-
poses only.  

Learning coding
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 ในระดับ KG.1-3 ได้เรียนรู้ก�รเปรียบเทียบ จำ�แนก
และคัดแยกสิ่งต�่ง ๆ ด้วยก�รมองเห็นหยิบจับสัมผัสรูปร่�ง 
ผิวสัมผัสจ�กกิจกรรมกล่องปริศน�  ก�รจำ�แนกสิ่งของ 2 สิ่ง 
สรุปเป็นข้อมูลในแผนภูมิเปรียบเทียบวงกลม จำ�แนกขน�ด 
น้ำ�หนักและผิวสัมผัส จ�กก�รชั่งน้ำ�หนักสิ่งของ วัดส่วน
สูงของตนเองและเพื่อนด้วยก�รเข้�แถว ก�รเล่นเกมก�ร
ศึกษ�ด้วยก�รต่อบล็อก หรือก�รเล่นเกมต่อโดมิโนช่วงFree 
play และกิจกรรมเตรียมคว�มพร้อมในกิจกรรมประจำ�วัน

 At KG.1-3 level, students learn to compare, 
classify, and sort things by seeing, picking and touch-
ing owing to the shape and texture from the Puzzle 
Box Activity. The classification of two things is summa-
rized as data in the circle comparison chart, size clas-
sification, weight and texture from weighing things, 
measuring their own height and friends by lining up, 
learning educational games with dominos during free 
play and preparation activities in daily activities.

Visual-Spatial Intelligence
ด้านมิติสัมพันธ์

การเปรียบเทียบ จำาแนกและคัดแยกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัส 
Comparing, classifying and sorting using the senses 

 นักเรียนชั้น Y.2 ต้องช่วยกันประดิษฐ์ Model ใน
หัวข้อ “Cultural Party” โดยนักเรียนบ�งห้องแบ่งกันสร้�ง
รูปเรข�คณิต ประกอบเป็น  โต๊ะ เก้�อี้ และเตียง ส่วน
นักเรียนบ�งห้องช่วยกันตัดกระด�ษเป็นตัวละครจ�กช�ติ
ต่�งๆ จ�กนั้นระบ�ยสีให้สวยง�ม เมื่อแต่ละห้องประดิษฐ์
เสร็จแล้วจึงนำ�ม�รวมกันประกอบเป็น Model ที่มีทั้งตัว
ละคร โต๊ะ เก้�อี้ เตียง เป็นต้น

 Y.2 Students must help each other to create a 
model on the topic of ‘Cultural Party’. Some students 
share the same geometry figure of a table, chair and 
bed. Some students helped cut paper into characters 
from different countries and paint it beautifully. When 
each artificial room was finished, the students put them 
together to a form a scene.

Cultural Party 
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 กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ภ�ษ�ไทย
และสังคมศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ� มีเนื้อห�ที่ค่อนข้�ง
ม�ก ทำ�ให้ย�กต่อก�รจดจำ� ก�รใช้ Mind Mapping  สรุป
คว�มรู้เป็นอีกหนึ่งวิธีก�รที่ใช้ได้ผล ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์ แยกแยะ แก้ปัญห� มีคว�ม
คิดริเริ่มสร�้งสรรค์ และช่วยเรื่องก�รจำ�อย่�งเป็นระบบ  
นอกจ�กนี้ ยังช่วยทำ�คว�มเข้�ใจเนื้อห�บทเรียนที่ย�ก ให้
เห็นทั้งภ�พรวมและเชิงลึก ช่วยในก�รจับประเด็นสำ�คัญได้
ง่�ย และก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญก่อน – หลัง หรือเวล�ที่
ต้องพูดนำ�เสนอหน�้ชั้นเรียน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวล�ใน
ก�รทบทวนก�รอ่�น

 Learning and teaching activities for Thai and 
Social Studies courses at the secondary level have 
quite a lot of content, making it difficult to remember. 
Using Mind Mapping is an effective method of helping 
learners to practice thinking processes, analyze, iden-
tify, solve problems, have creative ideas and help with 
systematic recall. It also helps to understand difficult 
lesson content, to see both the overview and depth, 
and helps to capture important issues easily – before 
and after the presentation to the class. It also saves 
time in reviewing the reading.

Bodily-Kinesthetic Intelligence
ด้านการเคลื่อนไหว

Morning Exercise
 นักเรียนชั้นอนุบ�ลได้ทำ�กิจกรรม Morning Exercise 
ทุกเช้�วันพฤหัสบดีหลังเข้�แถวเค�รพธงช�ติ โดยมีคุณครู
ช�วต�่งช�ติที่สอนวิช� PE เป็นผู้นำ�นักเรียนออกกำ�ลังก�ย
ในท่�ท�งต่�งๆ ซึ่งคุณครูจะใช้คำ�สั่งเป็นภ�ษ�อังกฤษ เช่น 
Kick, Move, Forward, Backward เป็นต้น ซึ่งก�รออก
กำ�ลังก�ยในช่วงเช้�จะช่วยให้ร่�งก�ยกระปรี้กระเปร่�และ
สดชื่นพร้อมเรียน 

 Kindergarten students perform morning exer-
cise activities every Thursday morning after lining up 
to respect the national flag. The foreign PE teacher 
leads the students in various exercises. The teacher 
makes the commands in English, such as kick, move, 
forward, backward etc. These exercises help to  
refresh the body and remove drowsiness very well.

Using Mind mapping to summarize knowledge
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Body Combat Activity
 ทุกๆวันศุกร์ หลังเข้�แถวเค�รพธงช�ติ  คุณครู
ต่�งช�ติจะพ�นักเรียนชั้น Y.1 - 3 ทำ�กิจกรรม Body 
Combat ซึ่งก�รออกกำ�ลังก�ยแบบ Body Combat   
เป็นก�รออกกำ�ลังก�ยแบบศิลปะก�รป้องกันตัวที่ดี
เยี่ยม เนื่องจ�กมีก�รผสมผส�นก�รเคลื่อนไหวแบบ
แอโรบิคและก�รเต้นกับเสียงเพลงจังหวะสนุกๆ เข้�กับ
ท่�ท�งจ�กศิลปะก�รป้องกันตัวที่หล�กหล�ย ตั้งแต่
มวยไทย ไทชิ เทควันโด ยูโด และค�ร�เต้

 Every Friday after lining up to respect the 
national flag, foreign teachers will take Y. 1- 3 to do 
the Body Combat Activity at Auditorium, 4th floor, 
Building 6. Body Combat exercises are excellent 
martial arts exercises because of the combination 
of aerobic movement and dance with fun rhythmic 
music with various gestures from martial arts rang-
ing from Thai Boxing, Tai Chi and Taekwondo to 
Judo and karate.

Sports Day (On Wednesdays)
 นอกจ�กส่งเสริมทักษะท�งด้�นวิช�ก�รแล้ว 
โรงเรียนยังส่ง เสริมทักษะท�งด้�นร่�งก�ยและก�ร
เคลื่อนไหว โดยก�รจัดกิจกรรมกีฬ�ที่มุ่งเน้นคว�มสัมพันธ์ที่
ดีระหว่�งรุ่นพี่และรุ่นน้อง  คุณครูและลูกศิษย์ ซึ่งท�งมัธยม
ต้นได้จัดก�รแข่งขันกีฬ�ให้กับนักเรียนท่ีสนใจเข้�ร่วมก�ร
แข่งขันทุกวันพุธ ช่วงพักกล�งวัน อ�ทิเช่น ก�รแข่งขันฟุต
ซอล ก�รแข่งขันแชร์บอล ก�รแข่งขันวอลเลย์บอล เป็นต้น 
ยังเป็นก�รปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคว�มเป็นน้ำ�หน่ึงใจ
เดียวกัน รู้รักส�มัคคี และรู้จักก�รให้อภัย 

 In addition to promoting academic skills,  
the school also promotes physical and movement 
skills by organizing sport activities that focus on 
good relationships between juniors and seniors  
and teachers and students. The Junior Secondary  
department organizes sports competitions for students  
interested in participating every Wednesday during 
lunch breaks. These include Futsal, Chair ball,  
Volley ball, etc. They also cultivate students’ solidarity,  
harmony and forgiveness.
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Ektra Bands

 วงดนตรีของโรงเรียนส�รส�สน์เอกตร�ก่อตั้งขึ้นม�ย�วน�น 
โดยเริ่มจ�กก�รเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและส�กลในค�บ 
Music จ�กนั้นครูผู้สอนคัดเลือกนักเรียนที่มีคว�มส�ม�รถโดดเด่น
ม�รวมวง ประกอบไปด้วย Symphonic Band, String Chamber, 
Jazz Band, Chorus, วงดนตรีไทย ฯลฯ นอกจ�กนี้ยังมีก�รรวม
เครื่องดนตรีไทย ดนตรีส�กล และ Chorus บรรเลงร่วมวงกัน ได้ทั้ง 
เพลงไทยเดิม เพลงส�กลและเพลงทั่วไป โดยจะแสดงในง�นพิธีก�ร
ต่�งๆของโรงเรียน เช่น ง�นวันแม่แห่งช�ติ ง�นวันพ่อแห่งช�ติ ง�น
ถว�ยปีก�รศึกษ�และพิธีไหว้ครู ง�นแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น และ
ท�งโรงเรียนยังได้ส่งนักเรียนเข้�ประกวดในร�ยก�รต่�งๆ ตั้งแต่ก�ร
แข่งขันในเครือโรงเรียนส�รส�สน์ไปจนถึงระดับน�น�ช�ติ โดยมีผล
ง�นสูงสุด คือก�รได้รับถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นของพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9 จำ�นวน 5 ถ้วยร�งวัล

 The Bands of Sarasas Ektra School were established 
more than 10 years ago. It began with learning about and 
practicing both Thai and International musical instruments in 
the music period. The teachers then selected students with 
outstanding abilities for the Symphonic Orchestra, String  
Ensemble, Jazz Band, Chorus, Thai Orchestra, and so on. In 
addition, we have a collection of Thai musical instruments.  
Together with international music and Chorus playing  
together, original Thai songs, international music and general 
music is performed in various school ceremonies such as 
Mother’s Day, Father’s Day, Wai Khru Ceremony, concerts, 
etc., and the school has sent the students to compete in  
various events from Sarasas Affiliated Schools Competitions 
to international competitions with the highest performance  
being awarded the trophy of His Majesty King Rama IX on five 
occasions.

Musical Intelligence
ด้านดนตรี
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Chorus in KG.3
 นักเรียนระดับ KG.3 ที่สนใจก�รร้องเพลงจะได้รับ
ก�รคัดเลือกเข�้กลุ่มนักร้องประส�นเสียง เรียนรู้ตัวโน้ตพื้น
ฐ�น ฝึกฝนก�รออกเสียง ท่วงทำ�นอง แสดงท่�ท�งประกอบ
ก�รขับร้องด้วยระดับเสียงที่ต่�งกัน ผสมผส�นเป็นบทเพลง 
เสริมสร้�งสม�ธิ สุนทรียภ�พและมีทักษะก�รฟัง เสริมสร้�ง
คว�มมั่นใจด้วยก�รแสดงในโอก�สพิเศษ และออกไปมอบ
คว�มสุขให้แก่สังคมในเทศก�ลสำ�คัญ เช่น กิจกรรมวันแม่ 
เทศก�ลคริสต์ม�ส เป็นต้น 

 Students in KG.3 who are interested in sing-
ing will be selected to join the choir. They learn basic 
notation, pronunciation, melodies, gestures for sing-
ing at different sound levels and blending into songs. 
Meditation, aesthetics and listening skills build confi-
dence by performing on special occasions and going 
out to give happiness to the community on important 
occasions, such as Mother’s Day and Christmas.

Class Helper and Class Leader Activity, KG3 level

Interpersonal Intelligence
ด้านมนุษยสัมพันธ์

 ก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ Class Helpers / 
Class Leader ระดับ KG.3 ส่งเสริมให้มีลักษณะนิสัยที่ดี 
เอ�ใจใส่ผู้อื่น รู้จักก�รช่วยเหลือ พูดจ�สื่อส�รเพื่อสร้�ง
คว�มเป็นมิตรกับผู้อื่น ดำ�รงชีวิตประจำ�วันอย่�งมีคุณภ�พ
และมีคว�มสุข ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
จึงสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมประจำ�วัน ตั้งแต่เช้�ก่อนเข้� 
ห้องเรียนด้วยก�รพูดสวัสดีทักท�ย ก�รดูแลและช่วยเหลือ 
คุณครูในก�รจัดเตรียมอุปกรณ์ก�รเรียน ดินสอ สมุด 
หนังสือให้กับเพื่อน ๆ  ก�รรักษ�ระเบียบวินัยในห้องเรียน 
ตลอดจนก�รจัดเตรียมอ�ห�รว่�งและอ�ห�รกล�งวันให้แก่
เพื่อน ๆ โดยสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำ�หน้�ที่ ทั้งก�ร
เป็นผู้นำ� ผู้ให้และผู้รับในแต่ละสัปด�ห์

 The ‘Class Helper and Class Leader Activity’ 
KG.3 level promotes good habits of caring for others, 
knowing to help people, communicating to create 
friendships, and maintaining daily quality of life. The 
learning experiences that the school provides is there-
fore included in daily activities from the morning,  
before entering the classroom, by saying ‘Hello’,  
greeting, caring for and helping teachers in prepar-
ing pencils, books and books for friends, maintaining  
discipline in the classroom as well as preparing  
snacks and lunch for friends. By switching between 
turns children act as both leadership providers and  
recipients each week.

20 21



Volunteer Spirit Project, 
Primary brothers/sisters 
help Kindergarten children 
 แผนกประถม  ได้จัดโครงก�รจิตอ�ส� เพื่อสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งพ่ีกับน้องและฝึกให้รู้จักก�รเสีย
สละ โดยนักเรียนจิตอ�ส�ชั้น Y.4 – 6 ได้จัดเวรกันม�ช่วย
คุณครูดูแลน้องๆอนุบ�ล ดังนี้ นักเรียนจิตอ�ส�ชั้น Y.4 
จัดเวรกันม�สอนภ�ษ�ไทยให้กับน้อง KG.1-2 ที่เป็นช�ว
ต่�งช�ติหรือนักเรียนลูกครึ่งที่ยังอ่อนภ�ษ�ไทย  ช่วงเวล� 
7.40 – 8.00 น. สัปด�ห์ละ 2 วัน  ณ ห้อง Multimedia ชั้น 
3 อ�ค�ร Dominic 1  ส่วนนักเรียนจิตอ�ส�ชั้น Y.5 – 6 จะ
ช่วยรับน้องๆอนุบ�ลต่อจ�กคุณครูบริเวณด้�นล่�งอ�ค�ร 
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวล� 7.15 – 8.00 น. จ�กนั้นจึงพ�
น้องขึ้นห้องเรียน  

 Primary Department organized a Volunteer 
Spirit Project in order to build good relationships  
between brothers and sisters and also practice  
selflessness. The Volunteer Spirit students in Y.4-6 
have organized the activities with teachers to 
take care of the kindergarten children as follows:  
Volunteer Spirit Y.4 teach Thai language to the  
KG.1-2 students who are foreigners or Thai students 
who are still weak in the period 7.40 am – 8.00 am., 
two days a week at the Multimedia room, 3rd floor, 
Dominic 1 building, and  Friday 7.15  am. – 8.00 am. 
They then take them to their classrooms.

 แผนกมัธยมได้ฝึกฝนนักเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์อันดี
ระหว่�งบุคคลอื่น รวมถึงฝึกให้มีคว�มคิดอย่�งเป็นตรรกะ
และเป็นเหตุเป็นผล ก�รยอมรับฟังคว�มเห็นจ�กบุคคล
อื่น หรือแม้กระทั่งก�รฝึกฝนก�รเป็นผู้นำ�ที่ดีหรือเป็นผู้ต�ม
อย่�งมีวินัย ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ อ�ทิ ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม
ในแต่ละกิจกรรมของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ เช่น ก�รทำ�โครง
ง�นวิทย�ศ�สตร์ ก�รนำ�เสนอผลง�นและจัดกิจกรรมให้แก่
น้องประถมเนื่องในง�นวันภ�ษ�ไทย เป็นต้น โดยนอกจ�ก
จะเป็นก�รฝึกฝนทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นแล้ว นักเรียน
แต่ละคนยังมีทักษะด้�น MI ที่แตกต่�งกัน จึงเป็นเหมือน
ก�รส่งเสริมง�นหรือลดช่องว่�งด้�นทักษะท่ีข�ดห�ยไปใน
กลุ่มได้อย่�งลงตัว

 The school has trained students to have good 
interactions with others, including training in logical 
and rational thinking, willingness to hear opinions 
from other people, and practicing good leadership or  
disciplined followership. This takes place through  
various activities, such as group work in each activity 
of the learning strand, e.g. Science project work,  
presentations, and organizing activities for the  
elementary school students on the day of Thai  
Language. In addition to practising working with  
others, each student also has different MI skills.  
Therefore, these activities are like promoting a job or 
filling the skill gaps that may be missing in the group.

Team work skills 
through various activities
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Naturalist Intelligence
ด้านธรรมชาติ

 นักเรียนระดับชั้น KG.1-3 เรียนรู้ธรรมช�ติ
รอบตัว เข�้ใจถึงคว�มสัมพันธ์ของคน พืช สัตว์ผ่�น
ก�รศึกษ�ด้วยก�รลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละหน่วย
ก�รเรียนรู้ โดยก�รสำ�รวจสังเกตห�เมล็ดพันธุ์ 
ทดลองเพ�ะต้นกล้� ปลูกพืชที่สนใจ เรียนรู้ก�ร
เจริญเติบโต สังเกตบันทึกผลก�รเจริญเติบโต รู้จัก
รับผิดชอบผลัดเปลี่ยนกันทำ�หน�้ที่เป็นกลุ่ม และ
ดูแลเอ�ใจใส่จนเห็นคุณค่�ของสิ่งมีชีวิตรอบตัว

 KG.1-3 level, students learn about the natural  
environment and come to understand the relationship of  
people, plants and animals in each learning unit. One 
way they do this is by surveying and observing seeds and  
conducting experiments with seedlings. They plant, then  
observe the plant growth and record the growth. This way they 
know how to be responsible for their different roles in a group 
and caring for the life around them.

การเพาะปลูกและดูแลการเจริญเติบโตของพืช / Cultivation and care of plant growth

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 จัดทำ�โครงง�น
วิทย�ศ�สตร์ในหัวข้อ “สมุนไพร” โดยแบ่งกันศึกษ�หัวข้อ
ดังต่อไปนี้ ห้อง 7A ศึกษ�เกี่ยวกับสีจ�กธรรมช�ติ,  ห้อง 7B 
ศึกษ�เกี่ยวกับมะพร�้ว ,ห้อง 7C ศึกษ�เกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย ส่วนห้อง 7D ศึกษ�เกี่ยวกับข้�ว  หลังจ�กนั้นนักเรียน
ได้ลงมือทดลองเกี่ยวกับชิ้นง�นที่ต้องก�รทำ� เช่น สบู่จ�กสี
ธรรมช�ติ ลิปบ�ล์มจ�กน้ำ�มันมะพร้�ว เจลอโลเวร่� น้ำ�มัน
ข้�ว และผลิตภัณฑ์จ�กต้นอ่อนข้�วส�ลี เป็นต้น

 Year 7 students undertook Science projects 
on the topic ‘Herbs’ as follows:  Y.7A students studied 
the colours of nature; Y.7B students studied coconuts;  
Y.7C students learnt about Thai herbs, and Y.7D  
studied rice. The students then conducted experi-
ments on each topic, such as making soap from  
natural colors, lip balm from coconut oil, aloe vera gel, 
rice oil and young wheatgrass products, etc. 

Science Project (Herb Theme)
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The Island Activity

Intrapersonal Intelligence
ด้านการเข้าใจตนเอง

 นักเรียนชั้น Y.6 ได้ทำ�กิจกรรมในค�บวิช� English โดยแสดง
บทบ�ทสมมุติเป็นนักท่องเที่ยว แล้วไปเที่ยวทะเลจ�กนั้นเรือล่มต้องติดเก�ะ 
โดยนักเรียนส�ม�รถเลือกของ 1 อย่�งติดตัวไป และต้องให้เหตุผลว่�ทำ�ไม
ถึงเลือกของสิ่งนี้ เพร�ะอะไร จ�กนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนถ่�ยวิดีโอ ฉ�กหลัง
เป็น  blue screen เพื่อเล่�ถึงของที่นำ�ติดตัวเป็นภ�ษ�อังกฤษ

 Y.6 students have conducted activities in English classes by 
performing the role of tourists, who went to sea, but the ship crashed 
into an island. Each student can choose one item and explain why 
this thing was chosen. The teacher asked the students to record a 
video with a blue screen as background to talk in English about the 
things that they brought.

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎ�คม 2561  บริษัท อสมท 
(มห�ชน)  ร่วมกับบริษัท ปตท.จำ�กัด (มห�ชน)  ได้จัด
กิจกรรม “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่ 6” ให้กับนักเรียน
ชั้น Y.4-5 ณ ห้อง Auditorium อ�ค�ร 6 ชั้น 4 เพื่อให้
นักเรียนรู้จักก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� เห็นคว�ม
สำ�คัญของสิ่งแวดล้อม และใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ใน
ก�รสร้�งนวัตกรรมใหม่ ภ�ยใต้แนวคิด “นวัตกรรม
ขยะ...กู้โลก” กิจกรรมภ�ยในง�น นักเรียนได้รับชม
ก�ร์ตูนเรื่อง “ก๊อตจิ ดิ แอดเวนเจอร์” ซึ่งเป็นก�ร์ตูนที่
ให้คว�มรู้ด้�นพลังง�นควบคู่กับคว�มคิดสร้�งสรรค์ใน
ก�รประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ และได้เล่นเกม
ทดสอบก�รแยกขยะ นอกจ�กนี้ยังได้ใช้จินตน�ก�ร
ว�ดภ�พและเขียนโครงก�รอธิบ�ยจินตน�ก�รลงบน
กระด�ษ A4 โดยก�รนำ�เอ�คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์
เทคโนโลยี สังคมศึกษ� สุขศึกษ� และจริยธรรม ม�
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต ส่งเสริม
ก�รใช้พลังง�นอย่�งรู้คุณค่� เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

 On July 11th, 2018, MCOT Public Company Limited 
and PTT Public Company Limited organized ‘Small Power 
Changes the World’ 6th year activity for students in Y.4-5 
at Auditorium, 4th floor, Building 6. This activity aimed for  
students to know how to use resources with value, to see 
the importance of the environment, and use creativity for 
new innovations under the concept of ‘Waste Innovation  
recovers the world’. Students were able to watch cartoons 
of “Gotji the adventure’, the cartoon that provides knowl-
edge about energy along with the creativity in inventing 
new innovations. They also played the garbage separa-
tion test game. In addition, using imagination, drawing 
and writing projects they used their imagination on A4 
paper to bring forth knowledge in Science, Technology, 
Social Studies, Health education and ethics to be used to  
improve quality of life and promote careful energy usage 
that might assist with community development, creating a 
sustainable society and healthy environment. 

พลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่ 6 / Small Power changes the World, 6th year
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การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดนตรี และ เล่นบทบาทสมมติ
Eurhythmic movement and role play
 ก�รเคลื่อนไหวต�มเสียงเพลง ดนตรีและเล่นบทบ�ท
สมมติ ในระดับชั้น KG.1-3 ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออกท�งอ�รมณ์และคว�มรู้สึกนึกคิด
ของตน ผ�่นก�รสื่อส�รด้วยก�รแสดงอ�กัปกิริย�ต่�งๆ 
อย�่งอิสระต�มท่วงทำ�นองเพลง ดนตรี หรือสถ�นก�รณ ์
ที่ครูเป็นผู้กำ�หนด เช่น กำ�หนดสถ�นก�รณ์ให้ต้องแก้ไข 
กำ�หนดเสียงสัตว์ กำ�หนดเสียงเพลงหรือเครื่องดนตรี
ช้�-เร็ว ให้แสดงท่�ท�งอย่�งอิสระต�มจินตน�ก�รหรือ
คว�มคิดอันเป็นลักษณะเฉพ�ะของแต่ละคน

 Eurhythmic movement based on music and role 
playing at KG 1-3 level is considered as an activity that 
encourages students to express their emotions and feel-
ings through expressing various behaviors independent-
ly according to the melodies, songs, music or situations 
that the teacher determines. For example, the teacher 
may set the situation to determine animal sounds, set the 
music instrument, fast – slow to express gesture freely 
according to the individual’s imagination or idea.

 นักเรียนชั้น Y.10 - 12ได้เข้�ร่วมโครงก�ร “Young 
Designer Club (YDC)”  ซึ่งเป็นโครงก�รที่จะพ�นักเรียน
ไปสู่ก�รเป็นดีไซเนอร์มืออ�ชีพและผู้ประกอบก�รในธุรกิจ
สร�้งสรรค์ โดยฝึกฝนทักษะกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ 
ผ่�นกิจกรรมออนไลน์ และก�รโค้ชแบบตัวต่อตัวที่เน้น
คว�มสนุกสน�น ก�รลงมือทำ�จริง และสร้�งร�ยได้  นอก
เหนือจ�กก�รเข้�ร่วม YDC ท�งโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับ 
TCDC และ Fab Café ในก�รจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะก�รออกแบบและคว�มคิด
สร�้งสรรค์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือก�รสร้�งสรรค์ผล
ง�นและศึกษ�วิธีใช้เครื่องมือต่�งๆ และนักเรียนได้เดินท�ง
ไปที่ TCDC ทำ�กิจกรรม Architecture for dog โดยก�ร
ลงมือออกแบบและจำ�ลองโมเดลบ้�นสุนัข ซึ่งจะออกแบบ
จ�กลักษณะนิสัยและสรีระของสุนัขที่ตนเองสนใจ 

 Y.10 - 12 students joined ‘The Young Designer 
Club (YDC)’, a project that will assist students to  
become professional designers and entrepreneurs in 
creative business. This is done by practicing design 
thinking process skills through online activities and 
one-on-one coaching that focuses on fun actual action 
and makes money. In addition to participating in the 
YDC, the school has collaborated with TCDC and Fab 
Café to organize workshops to encourage students to 
use their design skills and creativity. This includes 3D 
printers to create work and study how to use various 
tools. Then students travelled to TCDC to do ‘Archi-
tecture for Dogs’ by designing and a stimulating dog 
house model, which will suit the character and body of 
the dog that they are intended for.

โครงการ Young Designer Club โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(Thailand Creative & Design Center: TCDC)
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Kindergarten’s  
Strength
จุดเด่นแผนกอนุบาล

	 การจัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาลได้ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า	 หนึ่ง
แนวคิดสามารถเรียนรู้ ได้หลายกิจกรรม	
หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้ ได้หลายทักษะ
และหลายประสบการณ์สำาคัญ	

 Education at kindergarten level focuses 
on integrative learning. This means that one  
lesson can be learned through many activities, 
and one activity can be used to teach many skills 
and give many experiences to students. 

การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในระดับอนุบาล

Integrative Learning
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 ก�รจัดประสบก�รณ์ให้กับนักเรียนจึงเป็นก�รเรียนรู้ผ่�นก�รทำ�กิจกรรมท่ีหล�กหล�ยให้เกิดก�รสร้�งองค์คว�มรู้
ด้วยตนเอง ฝึกฝนเชื่อมโยงผ�่นคว�มรู้จ�กหัวข้อหลัก “สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต” ตั้งแต่ระดับ NC. - KG.3 นักเรียนได้เรียนรู้
จ�กสิ่งรอบตัว ด้วยก�รทำ�กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกสน�นกับก�รขยับร่�งก�ยไปต�มจังหวะเสียงเพลง เรียนรู้จ�ก
ก�รใช้ประส�ทสัมผัสทั้ง 5 สังเกต หยิบจับสัมผัส ชิมรส ค�ดคะเน ด้วยกิจกรรมปรุงอ�ห�รด้วยตนเอง ใช้ทักษะภ�ษ�ด้วยก�ร
พูดสื่อส�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตของจริงที่นักเรียนนำ�ม�เองจ�กบ้�น  เสริมสร�้งจินตน�ก�รคว�มคิด
สร้�งสรรค์ด้วยง�นศิลปะภ�พพิมพ์ ติดปะและต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกหรือของเล่นจ�กวัสดุรอบตัว  สนุกสน�น
กับกิจกรรมกล�งแจ้ง เรียนรู้ทักษะท�งสังคมด้วยก�รละเล่นจ�กสื่อธรรมช�ติ เช่น ม�้ก้�นกล้วย เรือก�้นกล้วย รู้จักก�รลอย
ก�รจมจ�กก�รทำ�กระทงใบตอง  สีธรรมช�ติต่�ง ๆ  ที่ได้จ�กกลีบ ดอก ช่อผลของพืชน�น�ชนิด ตลอดจนได้เห็นคว�มสัมพันธ์
และคว�มแตกต่�งของสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต ด้วยก�รสำ�รวจ ทดลอง สร้�งวินัยในตนเองด้วยก�รปลูกและเฝ้�ดูก�รเจริญเติบโต
ของพืชด้วยตนเอง โดยมีคุณครูไทยและครูต่�งช�ติคอยสนับสนุนและเสริมแรงให้กับนักเรียนในทุกกิจกรรม

 Students learn and get many experiences through taking part in different activities that guide students 
to initiate new bodies of knowledge by themselves. The main topic “Living and Non-Living Things” is set for NC 
to KG.3 students to learn. They learn how to differentiate living and non-living things through activities such as 
dancing along with music, using five senses (such as grabbing, touching, tasting, and guessing though cooking 
activities). The children practise language skills by the following means:
1) Describing and exchanging information about what students bring from home
2) Developing creativity through artwork (printing, making collages, and developing them into a souvenir or a toy) 
3) Having fun with social studies activities (banana rib hobbyhorse riding, banana rib boats, and making  
    krathongs from banana leaves) 
4) Learning different colors from nature and flowers 
5) Observing the interrelation of living and non-living things 
6) Growing their own plants and observe their growth. All students do all the activities under Thai and foreign 
     teachers’ supervision and support. 
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Primary’s  
Strength
จุดเด่นแผนกประถม

การเรียนรู้แบบบูรณาการ	
(Integrated Learning)

 ก�รจัดทำ�โครงง�นในร�ยวิช�ครูต่�งช�ติ  เช่น  
โครงง�น “Dinosaur World” ของชั้น Y.4 ซึ่งเป็นก�ร 
บูรณ�ก�รของวิช� English และ Social จ�กนั้นนำ�เสนอ 
ผลง�นในช่วงพักกล�งวัน เพื่อแบ่งปันคว�มรู้ให้กับเพื่อน 
นักเรียนและยังเป็นก�รใช้ เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์  
นอกจ�กนี้ ยังส่งเสริมก�รจัดประกวดแข่งขันในรูปแบบ 
ก�รบูรณ�ก�ร เช่น กิจกรรมวันพ่อ ซึ่งนักเรียนต้องนำ� 
คว�มรู้ในร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ สังคมศึกษ� 
คอมพิวเตอร์ และภ�ษ�อังกฤษม�บูรณ�ก�ร เก่ียวกับโครงก�ร 
ในพระร�ชดำ�ริของในหลวงรัชก�ลที่ 9 เช่น นักเรียนใช ้
คว�มรู้วิทย�ศ�สตร์และสังคมศึกษ�เป็นแนวคิดในก�ร
ออกแบบและใช้หลักก�รคณิตศ�สตร์จัดแบ่งพ้ืนท่ีต�มหลัก
เกษตรทฤษฏีใหม่ จ�กนั้นจึงทำ� Presentation และนำ�เสนอ
เป็นภ�ษ�อังกฤษต่อหน้�คณะกรรมก�ร

 Students in Primary have done many projects  
in subjects taught by foreign teachers,  such as Year 
4 students’ Dinosaur World project. It is integrated 
learning between English and Social Studies. Stu-
dents present their project during lunch time to share 
what they have discovered and this is another way 
to spend their free time usefully.  Aside from this, dif-
ferent intergrated competitions have been arranged 
such as during the build up to Father’s Day. In this 
activity, students needed to integrate knowledge from 
many subjects – Mathematics, Science, Social Stud-
ies, Computer, and English – in order to complete a 
project about one of King Rama 9’s Royal Projects. For 
example, students need to use their knowledge about 
sciences and social  studies as a guideline for design, 
and mathematical knowledge to separate areas ac-
cording to the new agricultural theory. After this, stu-
dents had to prepare presentations and present them 
to judges in English. 

	 แผนกประถมได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	และยังให้ความสำาคัญกับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆท่ีสัมพันธ์
กัน	 ส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคน	 และ
สามารถนำาทักษะที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	ดังนี้

 The Primary department supports 
students’ learning through many activities 
and also emphasizes integrative learn-
ing approaches. This enables students to 
connect all related areas of science and 
art, make use of them to individually sup-
port their potential, and apply knowledge 
learned in their daily lives.  
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  กิจกรรม	My	favorite	book	

 เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้นักเรียนรักก�รอ่�นและสร้�ง
นิสัยในก�รเรียนรู้อย�่งต่อเนื่อง  ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะต้อง
นำ�หนังสือเล่มโปรดทั้งภ�ษ�ไทยหรืออังกฤษม�อ่�นท่ีโรงเรียน
คนละ 1 เล่ม โดยนักเรียนจะใช้ค�บวิช� English สัปด�ห์ละ 1 
ค�บ ในก�รอ่�นหนังสือที่เตรียมม�  จ�กนั้นจะมีตัวแทนนักเรียน
ออกม�เล่�เร่ืองร�วจ�กหนังสือเป็นภ�ษ�อังกฤษให้เพ่ือนฟัง 
โดยนักเรียนประถมต้นจะเล่�ที่หน้�ห้องเรียน ส่วนนักเรียน
ประถมปล�ยจะเล�่ที่บริเวณสน�ม 1

 This activity was held to help students fall in love 
with reading and support continuous learning. In this  
activity, students needed to bring one of their favorite 
books (either in Thai or English). Students read their books 
during English class, one period per week. After this, a 
student representative was chosen to tell a story in front of 
the class in English. Lower primary students will join this 
activity in their classrooms, and upper primary students 
will join the activity in Field 1.  

กิจกรรม	Public	Speaking

 แผนกประถมส่งเสริมให้นักเรียนกล้�พูด กล้�แสดงออก
ในที่ส�ธ�รณะ ซึ่งในทุกๆปีจะจัดก�รแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภ�ษ�
อังกฤษ ต�มกิจกรรมต�่งๆ อ�ทิเช่น วันแม่ วันวิทย�ศ�สตร์ ฯลฯ 
โดยผู้ชนะเลิศจะได้มีโอก�สแสดงคว�มส�ม�รถด้�นก�รพูด
สุนทรพจน์อีกครั้งในกิจกรรมวันนั้น นอกจ�กนี้ ยังส่งเสริมให้
นักเรียนนำ�ผลง�นที่ได้ทำ�ในห้องเรียน ม�นำ�เสนอให้กับเพื่อน
นักเรียนชั้นอื่นๆ ได้รับฟังในช่วงกิจกรรม Show & Share, M.I. , 
พักกล�งวัน ฯลฯ เพื่อเป็นก�รเพ่ิมพูนคว�มรู้  ฝึกบุคลิกภ�พ  รวม
ถึงเสริมสร�้งคว�มมั่นใจให้นักเรียนในก�รพูดในที่ส�ธ�รณะ

 This activity gives students confidence to speak 
in public. Every year, public speaking contests are  
arranged for many important occasions, such as national  
Mother’s Day, Science day, etc. The winners of the  
contests for each important day will have another chance 
to deliver their speech. Aside from this, students also get 
a chance to present the work that they have produced 
in class to students of other classes on different occa-
sions such as during Show & Share Activity, MI Activity, 
and lunchtime. This is a chance for students to increase 
their knowledge, practice good posture, and learn to be  
confident when speaking in front of others.            
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ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษในการนำาเสนองาน	

( Technological and English skills 
in making presentations )

 ก�รนำ�เสนอผลง�นในแต่ละร�ยวิช�นั้น นักเรียน 
จะได้รับก�รฝึกฝนก�รใช้เทคโนโลยีในก�รค้นห�ข้อมูล 
ผ่�นสื่อส�รสนเทศต่�งๆท่ีนักเรียนต้องคิดพิจ�รณ�  
นำ�ข้อมูลม�ใช้ได้อย่�งถูกต้อง โดยผ่�นกระบวนก�รตรวจ
สอบข้อมูลจ�กครูผู้สอน และนักเรียนจึงนำ�เอ�ข้อมูลที่ได้
ไปเรียบเรียงเป็นภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งครูต่�งช�ติและครูไทย
ท่ีสอนหลักไวย�กรณ์อังกฤษจะเป็นผู้คอยให้คำ�แนะนำ�
แก่นักเรียนเรื่องก�รเขียนท่ีถูกหลักโครงสร้�งไวย�กรณ์ 
ก�รนำ�เสนอเป็นภ�ษ�อังกฤษ ครูต่�งช�ติจะมีบทบ�ท
อย่�งม�กในก�รดูแลและแก้ไขก�รออกเสียง สำ�เนียง ให้
ถูกต้องเหม�ะสม 

 For students to prepare presentations and 
present their work in each subject, students have to 
be trained to search for information using the right 
sources of information technology. After getting the 
information, the information obtained needs to be 
verified by teachers before translating it into English. 
Thai and foreign English grammar teachers are  
responsible for providing essential recommendations 
to students to ensure their writing is grammatically 
correct. Foreign teachers also play a big role when 
students do presentations. Advice regarding right  
pronunciation and accent is provided throughout.

Secondary’s  
Strength
จุดเด่นแผนกมัธยม

	 การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่	21	เป็นเรื่องสำาคัญที่นักเรียนต้องไม่ม ี
เพียงความรู้จากวิชาหลัก	 แต่นักเรียนจะต้องได ้
ทักษะอื่นๆเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย 
ดังนั้น	 ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของแผนก
มัธยม	 จึงมุ่งเน้นการทำากิจกรรมผ่านทักษะต่างๆ
ต่อไปนี้

 Preparing students to be ready for 
the 21st century is important since there 
are lots of social changes. Not only the 
main academic skills but students also 
need to make use of other skills in order 
to live their lives well. So, Sarasas Ektra 
School aims to build students’ skills 
through the following activities.
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผ่านกิจกรรม	Science	Experiment	
( Science Experiment Activity )

 กิจกรรมวิทย�ศ�สตร์ที่จัดขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้กระบวนก�รค้นคว้�และวิจัย นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล 
ทดลองปฎิบัติ ออกแบบผลง�น และวิจัยสรุปผลก�รทดลอง
ต�มกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ และนำ�ข้อมูลที่ได้นั้นม�
ทำ�เป็นรูปเล่มร�ยง�น  พร้อมทั้งก�รเตรียมนำ�เสนอผลง�น
เป็นภ�ษ�อังกฤษ โดยมีครูที่ปรึกษ�ทั้งครูไทยและต่�งช�ติ 
ช่วยกันตรวจสอบผลง�นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำ�ไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 A science activity is arranged for students to 
learn more about research methodologies. It allows 
students to do information research, do real experi-
ments, design work, and give conclusions about the 
results according to scientific methods. Lastly, students 
put all the information together, create report books, 
and present their work in English. Thai and foreign 
teachers are there to help check students’ work and 
provide recommendations for improvement.

ทักษะการแปลภาษา	(	Translation	Skills	)
 
 ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย นักเรียนส�ย
ศิลป์ภ�ษ�จะได้เรียนทักษะก�รแปลภ�ษ� โดยเฉพ�ะก�ร
แปลภ�ษ�อังกฤษเป็นไทย ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ก�รแปล
ขั้นพื้นฐ�นในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 จนไปสู่ก�รแปล
ที่หล�กหล�ยม�กขึ้น อ�ทิเช่น ก�รแปลข้อคว�มโฆษณ� 
ก�รแปลบทคว�มสั้นๆ ก�รแปลข่�วแต่ละประเภท รวม
ถึงก�รแปลบทคว�มเชิงวิช�ก�รต่�งๆ เช่น บทคว�มท�ง
วิทย�ศ�สตร์ บทคว�มท�งก�รแพทย์ บทคว�มเชิงธุรกิจ 
เป็นต้น ก�รแปลจะทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รใช้
ภ�ษ� ก�รใช้คำ�ได้อย่�งเหม�ะสม ส�ม�รถใช้ภ�ษ�สื่อ
คว�มหม�ยกับผู้อื่นให้เข�้ใจได้ง่�ย มีคว�มรอบรู้ รักก�ร
อ่�นและเข้�ใจคว�มสวยง�มของภ�ษ�ม�กขึ้น

 In higher secondary levels, students who are 
in the Language Arts strand are required to study  
translation, especially English into Thai. Students learn 
fundamental principles of translation in Year 10. As 
students move up to higher levels, they practise more 
advanced and diverse translations such as complex 
texts, advertisements, short messages, and different 
kinds of news. They also work with academic texts such 
as scientific texts, medical texts, business texts, etc. 
Learning translation skills helps students learn proper 
language use. This is a chance for students to learn 
how to effectively communicate with others in a more 
understandable way. Furthermore, students become 
lovers of reading, become more knowledgeable, and 
understand better the beauty of language.

ผลการสอบIELTS	ของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6	

( IELTS Examination for Year 12 students )

 นักเรียนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจะต้องสอบ 
IELTS ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 เพื่อนำ�ผลไปสมัคร 
ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ� ซึ่งก�รเรียนก�รสอนจะเริ่ม 
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 ที่เป็นนักเรียนห้อง GAC 
และ Extra Class ซึ่งดำ�เนินก�รสอนโดยครูต่�งช�ติ 
ก�รสอบ IELTS เป็นก�รสอบวัดระดับภ�ษ�อังกฤษ
น�น�ช�ติ ที่เป็นม�ตรฐ�นของมห�วิทย�ลัยต่�งๆทั่วโลก 
ระดับคะแนนของ IELTS จะอยู่ระหว�่ง 1 ถึง 9 ในทุก 
ทักษะ (ฟัง พูด อ�่น เขียน) โดยระดับ 1 คือระดับ 
ต่ำ�สุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด หม�ยคว�มว่�ใช้ 
ภ�ษ�อังกฤษได้ในระดับดีม�ก  จ�กผลก�รสอบ IELTS ใน
ปีก�รศึกษ� 2560 พบว�่นักเรียนส�ม�รถสอบได้คะแนน 
ผลรวมของทุกทักษะอยู่ระหว�่ง 6.0 - 7.5

 Year 12 students are required to take the IELTS 
examination, since the exam result will be used to apply 
for universities. Students start practising IELTS in Year 
10. Students whose IELTS courses are compulsory are 
those in GAC and Extra Class program. IELTS courses 
are taught by foreign teachers. IELTS is a standard  
international examination which measures the English 
language capability of students. Its scores are required 
by universities worldwide. IELTS scores are between 
1 to 9 in all skills – listening, speaking, reading, and  
writing. The lowest score is 1 and the highest is 9. Snce 
the academic year 2017, the school has discovered that 
students English skills have improved. For those having 
excellent English skills, their IELTS scores averaged 7.5 
and 6.0 for those with moderate English skills. 
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้Honor
Roll

น.ส.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬ�ร Y.10A 
เป็นตัวแทนเย�วชนไทยเข้�ร่วมแข่งขันร้องเพลง

ได้รับร�งวัล Distinction Gold Award  และ 1st Music Runner Up Category U15
จ�กก�รแข่งขันร้องเพลงในง�น Asia Pacific Arts Festival 2018 รุ่นอ�ยุ 15 ปีขึ้นไป 

ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่�งวันที่ 20-23 กรกฏ�คม 2561 และ
ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่นที่นำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติ ด้�นศิลปะดนตรี 

เนื่องในวันเด็กแห่งช�ติ 2562 ได้เข้�เยี่ยมค�รวะ พร้อมรับโล่ร�งวัล และรับโอว�ทจ�กน�ยกรัฐมนตรี
ในวันพุธที่ 9 มกร�คม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล

ด.ญ.ไรวินทร์   อังกุรสวัสดิ์   Y.5D
ได้ผ่�นเข�้สู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับร�งวัลชมเชย

จ�กก�รประกวดขับร้องเพลงพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ในระดับประถมศึกษ�

จัดโดยสำ�นักวัฒนธรรม กีฬ� และก�รท่องเที่ยว กรุงเทพมห�นคร โดยกองก�รสังคีต
เมื่อวันที่ 25 กรกฏ�คม 2561 ณ โรงมหรสพหลวง ศ�ล�เฉลิมกรุง

การแข่งขัน	ACT	Music	Festival	2018	ประเภทวงเครื่องลม	(Wind	Ensemble)	เมื่อวันที	่27	พฤศจิกายน	2561	
ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่ได้รับรางวัล	ดังนี้

วง Ektra Clarinet Quartet (Clarinet)  
ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่
ด.ช.กัณณ์     วังวิจิตร Y.9A  
น�ยศุภเศรษฐ์  ชัยนภ�เวทย Y.10E
น�ยปัณณธร  วิศวธน  Y.11A  
น.ส.ชญ�นิศ  เชษฐพรเพชร Y.11B

วง Ektra Sax Quartet (Saxophone) 
ได้รับร�งวัลร�งวัลชมเชย ได้แก่
ด.ช.สุเมธ  โชตน�  Y.8C  
ด.ช.รณกฤต  นิธิทองกุล  Y.9E
น�ยณัฐภัทร   ค้ำ�คูณ   Y.11C  
น�ยณัฐนนท  ศักดิ์วรวิชญ์  Y.12E

วง Ektra Flute Quartet (Flute) 
ได้รับร�งวัลร�งวัลชมเชย ได้แก่
ด.ญ.รัฐนันท์    จิตศรีสุนันท์   Y.7D  
ด.ช.เจมส์  ชัชพล  ลีล�ยุวัฒน์   Y.8D
น�ยกฤษฎิ์     วังวิจิตร  Y.10A
น�ยภวัต    เพ็งหิรัญ   Y.11E
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การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ	ประจำาปีการศึกษา	2561
จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร

 1. ด.ช.จอร์น เฮนรี่  เกียร์ร่อน       Y.3A
 2. ด.ญ.ณิชช� เทพวัฒนปิยกุล    Y.3A  
 3. ด.ช.ยินดี        เมธ�จิตต�นนท์   Y.4A
 4. ด.ญ.ปัญญ์      ทรงทรัพย์กุล       Y.6A
 5. ด.ช.ธีร์            เดชปกเกศ          Y.9B

 ได้รับร�งวัลชมเชย พร้อมทุนก�รศึกษ�
ก�รแข่งขันภ�ษ�อังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

3. ด.ญ.ชลันธร  ชูชัยโชคไพศ�ล Y.9E
4. ด.ญ.มะลิสร�  จงนรังสิน    Y.9A
5. ด.ญ.อ�มิริ  อโอย�กิ   Y.8C
6. ด.ญ.พริม�  เวศม์วิบูลย์    Y.9C
7. ด.ญ.พริม   เจริญสกุลวงศ์   Y.9B
8. ด.ญ.ยูนะ   ธรรมอุต   Y.7C
9. น�ยศรัณยู  โยเนะมูระ แสงแดง Y.10E 

ได้รับร�งวัลชมเชย (ระดับมัธยมศึกษ�) 
พร้อมทุนก�รศึกษ�

ก�รแข่งขันภ�ษ�ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

 1. ด.ช.ธรรมช�ติ  จงนรังสิน          Y.5C
 2. ด.ญ.ฐิต�รีย์  อัครเลิศรัฐกร       Y.6F  

 ได้รับร�งวัลชมเชย (ระดับประถมศึกษ�) 
พร้อมทุนก�รศึกษ� 

ด.ญ.มิกิ   ค�ว�มูระ   Y.4E
ได้รับร�งวัลเหรียญทอง (ระดับประถมศึกษ�)
ก�รแข่งขันภ�ษ�ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 

ได้รับถ้วยเกียรติยศ เหรียญทอง(ทองคำ�แท้) และทุนก�รศึกษ�

1

3 5

2

4

1

4

7

3

6

9

2

5

8

ด.ช.ยูตะ   วรบวร   Y.6E  
ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน 
(ระดับประถมศึกษ�) 
ก�รแข่งขันภ�ษ�ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 13 ได้รับโล่เกียรติยศ 
เหรียญร�งวัล และทุนก�รศึกษ�

ด.ช.ม�ซ�กิ   น�ริตะ   Y.4B 
ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง 
(ระดับประถมศึกษ�) 
ก�รแข่งขันภ�ษ�ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 13 ได้รับโล่เกียรติยศ 
เหรียญร�งวัล และทุนก�รศึกษ�

ด.ญ.มยุรี   ซ�โต้  Y.8C
ได้รับร�งวัลเหรียญทอง (ระดับมัธยมศึกษ�) 
ก�รแข่งขันภ�ษ�ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 

ได้รับถ้วยเกียรติยศ เหรียญทอง(ทองคำ�แท้) และทุนก�รศึกษ�

Honor Roll
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Level	2	(Year	5,6)

    1. ด.ช.ฉัตรมงคล     ตั้งวัฒน�   Y.6D
ได้รับร�งวัล Bronze

    2. ด.ช.อ�ทิช�         บูรณปริญญ�กุล Y.6D
ได้รับร�งวัล Bronze

    3. ด.ช.จิรโรจน์        วิรัชพงศ�นนท์ Y.6D
ได้รับร�งวัล Merit

Level 3 (Year 7,8,9)

      1. ด.ญ.ฐิต�รีย์   จิร�พัฒนพงศ์    Y.9A
ได้รับร�งวัล Silver

      2. ด.ช.วิฑูรย์     เอี้ยวบุญญ�นุรักษ์ Y.9A
ได้รับร�งวัล Bronze

      3. ด.ญ.กุลธ�ริณี  เจนจรัสโชติ    Y.9A
ได้รับร�งวัล Merit

Year 8

1. ด.ญ.เปมิก�     เสนะวีณิน  Y.8D
ได้รับร�งวัล Perfect Score

2. ด.ช.ปุณยวัจน์  คูร์พิพัฒน์  Y.8D
ได้รับร�งวัล Merit

Year 9

  1. ด.ช.ประเณศ   อิงคนันท์         Y.9A
ได้รับร�งวัล Silver

  2. ด.ช.ธนัช         อำ�ไพพิสุทธิ์สกุล  Y.9A
ได้รับร�งวัล Bronze

  3. ด.ญ.กุลธ�ริณี   เจนจรัสโชติ       Y.9A 
ได้รับร�งวัล Merit

การแข่งขัน	ASMO	THAI	Science	&	Maths	Competition	ป	ี2018	
Asian	Science	and	Mathematics	Olympiad	(รอบระดับประเทศ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่	5	สิงหาคม	2561

Year 2

ด.ช.ภัทรวรรธณ์  ชวนะสุทรพจน์  Y.2D
ได้รับร�งวัล Bronze

Year 6

ด.ช.จิรโรจน์  วิรัชพงศ�นนท์  Y.6D
ได้รับร�งวัล Merit

Thai ASMO Maths Ranking

Thai ASMO Science Ranking

1 1

1 1

2 2

2 2

3

3 3

Honor Roll
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Honor Roll

 Level 1 (Year 3,4)

ด.ช.รัชช์ณัณท์  พิริยะไตรน�ถ Y.4C
ได้รับร�งวัล Merit

Level	2	(Year	5,6)

   1. ด.ญ.ปัญญ์    ทรงทรัพย์กุล       Y.6A
ได้รับร�งวัล Gold 

   2. ด.ญ.ธนพร    ชวนะสุนทรพจน์  Y.5A
ได้รับร�งวัล Silver

   3. ด.ญ.นภัส      วุฒิวิวัฒน์ชัย       Y.6C
ได้รับร�งวัล Merit

   4. ด.ญ.เจสสิก้�  เคท  มิลล์          Y.6B
ได้รับร�งวัล Merit

      

Level 3 (Year 7,8,9)
Thai ASMO English Ranking

1

4

2

5

3

6

1. ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีล�ยุวัฒน์    Y.8D
ได้รับร�งวัล Gold

2. ด.ญ.ทอนญ�่ เนย์เทย์ บิดเดิล  Y.9A
ได้รับร�งวัล Gold

3. ด.ช.ศุภเดช    อรุณศุภนิตย ์ Y.7C
ได้รับร�งวัล Silver

4. ด.ญ.อันน�    เบญจ�ภิบ�ล Y.9A
ได้รับร�งวัล Silver

5. ด.ญ.นิภรด�   สุบงกช    Y.9A
ได้รับร�งวัล Bronze

6. ด.ช.วิฑูรย์      เอี้ยวบุญญ�นุรักษ ์ Y.9A
ได้รับร�งวัล Merit

1

4

2

3

การแข่งขัน	Math-Eng	Contest	(MEC)	ครั้งที่	4	/	2561	เมื่อวันที	่7	ตุลาคม	2561
จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มรภ.พระนคร	และมูลนิธิ	ดร.สมวงษ์	และ	พญ.เพ็ญนภา

ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์  Y.2D
ได้รับร�งวัลเหรียญทอง 

(ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 2)

ด.ญ.ธนพร  ชวนะสุนทรพจน์  Y.5A
ได้รับร�งวัลชมเชย

(ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 5)
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ด.ช.ภัทรวรรธน์  ชวนะสุนทรพจน ์ Y.2D
ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
(ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 1-2)

 ด.ช.ศุภณัฐ  ตั้งวัฒน�  Y.4A
ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
(ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 3-4)

ด.ญ.ภวริศ�  ลิมป์ชน�ภ�  Y.4B
ได้รับร�งวัลชมเชย

(ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 3-4)

ด.ญ.เปมิก� เสนะวีณิน  Y.8D  
ได้รับร�งวัลเหรียญทอง  

(ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3)

ด.ช.ชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม  Y.8D
ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
(ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3)

ด.ช.ประเณศ อิงคนันท์  Y.9A
ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
(ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3)

การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่	19	/	2561		เมื่อวันที	่7	ตุลาคม	2561
จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มรภ.พระนคร	และมูลนิธิ	ดร.สมวงษ์	และ	พญ.เพ็ญนภา

วงดนตรีของโรงเรียนส�รส�สน์เอกตร� ได้รับร�งวัลชนะเลิศ
จ�กก�รแข่งขันดนตรี ประเภทสตริงส�กล ในร�ยก�ร Valaya Alongkorn Music Competition 2018

เมื่อวันที่ 16 ธันว�คม 2561 ณ คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
 ด.ญ.ญ�นินท์  พรหมช�ติ  Y.9A  Vocal  ด.ช.ธิติพงศ์  เสถียรสัมฤทธิ์  Y.9A  Drum set
 น�ยศิร�   สิทธิจ�รธรรม  Y.10C  Piano  น�ยพงศกร  สถิรเมธ�กร  Y.11C  Guitar
 น�ยธีรัตม์  เกียรติถ�วรชัย  Y.11C  Bass  น�ยปัณณ์  ปริญญ�นุสรณ์  Y.11F  Saxophone
 น�ยภัควัฒน์  ธีรนันทเวช  Y.12C  Guitar

Honor Roll

น.ส.ณิช�กร คูร์พิพัฒน์ Y.12B
ได้รับร�งวัล The 3rd High School Rookie Best Speaker 

จ�กก�รแข่งขันโต้ส�ระว�ทีภ�ษ�อังกฤษ 
“The 13th European Union in Thailand National 

Intervarsity Debate Championship 2018”
ระหว�่งวันที่ 31 กรกฏ�คม – 4 สิงห�คม 2561 

จัดโดย วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล เป็นเจ้�ภ�พ
ร่วมกับคณะผู้แทนสหภ�พยุโรปประจำ�ประเทศไทย
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Ektra’s Pride

What have you learnt from 
Sarasas Ektra School?

 I have learnt many things from Sarasas  
Ektra School, especially English skills because 
Sarasas Ektra is a bilingual school. Futhermore,  
I studied in the GAC program as well, so all of the  
reports and presentations I deliverd were in  
English. Also, most of the written assignments 
were about 1000 words and if an assignment  
was not good enough, students needed to edit it 
again until it was good. Another thing that I learnt 
from the school and the GAC program is time  
management skills. Whilst studying at this school 
there were lots of activities and lots of assign-
ments for GAC to do, so I needed to manage my  
schedule carefully.

How did you manage yourself to get good 
grades and get into good faculty?

 In order to get good grades, I revised the  
lessons that I learnt every day and when I did not  
understand, I would ask the teacher about it. I also  
revised with friends because, sometimes, when I revised 
by myself, I would not know whether what I understood 
was correct or not, so revising with friends would make 
me understand more about the lesson.

Do you have any suggestions
for your juniors?

 For GAC students, you need to manage your 
time wisely because there are lots of things to do, such 
as reports, presentations, entrance examination (for 
Year 12) and activities. If you did not manage wisely, 
you might not graduate. For others, you need to manage 
your time wisely as well, even though you have less work 
than GAC students. Lastly, enjoy your school life.

Ms.Isaree   Rungpitiporn
Sarasas Ektra Batch 19 and GAC Batch 7. 

Current Education: the Faculty of Pharmacy, 
Mahidol University.

If you did not manage wisely, 
you might not graduate.
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