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ปฎิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ�-เดือนมีนาคม  2559
กำหนดการ            แผนก             วันที่                                       รายละเอียด

หยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

นักเรียน Yr.12 จัดกิจกรรมตีถุง

การแสดงความสามารถของนักเรียนระดับ  KG.3
เปดบานอนุบาลใหผูปกครองใหมมาเยี่ยมชมโรงเรียน

การแสดงละครเวทีของนักเรียน Drama Club

หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา

จัดสอบ O-NET  ป.6 สนามสอบ 
รร.สารสาสนเอกตรา(แผนกประถม)

จัดสอบ O-NET  ม.3 สนามสอบ
รร.สารสาสนเอกตรา(แผนกมัธยม)

English Final Exam KG.3 / Yr.1 – Yr.6

Thai Final Exam KG.1-3 / Yr.1 – Yr.6

English Final Exam Yr.7 – Yr.11

Thai Final Exam Yr.7 – Yr.11

พิธีโมทนาคุณปดปการศึกษา แผนกมัธยม

พิธีโมทนาคุณปดปการศึกษา แผนกอนุบาล

พิธีโมทนาคุณปดปการศึกษา แผนกประถม
จัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่2/2559

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

ลงทะเบียนและสอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครู
***(นักเรียนที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามเวลาที่กำหนด
จะไมมีสิทธิ์เขารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ม.6)

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น
***(นักเรียน Yr.9 ที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามเวลาที่กำหนด

จะไมมีสิทธิ์เขารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ม.3 
และจะตองลงเรียนชวง Summer กอนดำเนินการสอบซอม)

- ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

- ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น และเรียนเสริมในรายวิชา
  ที่สอบ ไมผาน ตามตารางเรียนเสริมและตางรางสอบซอมที่
  ขึ้น Website ของโรงเรียน

8 ก.พ. 59

10 ก.พ. 59

12  ก.พ.  59

19 -  20 ก.พ. 59

22 ก.พ. 59

27 ก.พ. 59

27 - 28 ก.พ. 59

29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59

2-3 มี.ค. 59

26 และ 29 ก.พ. 59

1-3 มี.ค. 59

29 ก.พ. 59

1 มี.ค. 59

2 มี.ค. 59
5 - 8 มี.ค.59

15 ก.พ. 59

17-26 ก.พ. 59

7 มี.ค. 59

8  มี.ค. 59

8 มี.ค. 59

10-14 มี.ค. 59

รายวิชาครูตางชาติ

7 มี.ค. 59

8-10 มี.ค. 59

ทุกแผนก

มัธยม

อนุบาล

มัธยม

ทุกแผนก

ประถม

มััธยม

อนุบาล /
ประถม

มัธยม

มัธยม

อนุบาล

ประถม

มัธยม 

Year 12

อนุบาล

ประถม
และ 

Year9

มัธยม

หยุดตรุษจีน

กิจกรรมตีถุง Yr.12

กิจกรรม MI  KG.3
กิจกรรม Open  House 

DRAMA  Festival  2015 

หยุดมาฆบูชา

สอบ O-NET  ป.6

สอบ O-NET  ม.3

สอบปลายภาคเรียนที่ 
2/2558

กิจกรรมปดปการศึกษา

สอบ GAT/PAT ครั้งที่2/2559

แจงผลสอบไมผาน และ 
กำหนดสอบซอม 

(นักเรียนที่มาลงทะเบียน 
สอบซอม – เรียนเสริม 

ใหแตงกายชุดนักเรียน ทุกครั้ง)

 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเขารวม
กิจกรรม Sport Carnival พรอมกับใหกำลังใจบุตรหลานของทานในการแขงขัน
กีฬาตางๆและสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม และอุปกรณในการเชียรกีฬาสีใหกับ
นักเรียน  สงผลใหกิจกรรม Sport Carnival สมบูรณมากยิ่งขึ้น และสราง
ความประทับใจใหกับนักเรียนเปนอยางมาก 

วันหยุดตรุษจ�น
8 กุมภาพันธ 2559  ตรงกับวันตรุษจีน โรงเรียนหยุด 1 วัน เพื่อใหนักเรียน เชื้อสายจีน
ไดเขารวมประเพณี สำหรับนักเรียนที่ไดรับอั่งเปาควรรูจักการ เก็บออม ใชเงินอยาง
รูคุณคา และที่สำคัญ คือ ไมควรโออวดกัน สวนนักเรียน ที่ไมไดรับอั่งเปา หรือไดรับนอย 
ก็ไมตองนอยใจโกรธเคืองผูใหญ เพราะความรัก ที่ไดจากทานนั้นสำคัญกวา 

ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ� 2559



กำหนดการ            แผนก             วันที่                                       รายละเอียด

- ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 
- ลงทะเบียนเวลา 13.30-14.00 น. และเรียนเสริมในรายวิชา
  ที่สอบ ไมผาน ตามตารางเรียนเสริมและตารางสอบซอม ที่
  ขึ้น Website ของโรงเรียน

24 มี.ค. 59

NC.-KG.2
KG.3
Yr.1-3
Yr.4-6

Yr.7-12

9 มี.ค. 59

24 มี.ค. 59

28 มี.ค. - 29 เม.ย. 59

มัธยม

ทุกแผนก

Year 12

Year 9

ทุกแผนก

แจงผลสอบไมผาน และ 
กำหนดสอบซอม 

(นักเรียนที่มาลงทะเบียน 
สอบซอม – เรียนเสริม 

ใหแตงกายชุดนักเรียน ทุกครั้ง)

รับผลการเรียน ปพ.6 
(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

พิธีมอบประกาศนียบัตร

Summer Course 2016

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามวันเวลาที่กำหนดจะไมไดรับผลการเรียน 
ปพ.6 และตองลงเรียนพิเศษเย็นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน กอนดำเนินการสอบซอม

รายวิชาครูไทย
11 มี.ค. 59

28 มี.ค. - 8 เม.ย. 

ทุกระดับชั้นรับผลการเรียนเวลา 08.30 - 12.00 น. 
ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น เพื่อพบปะพูดคุย

สถานที่รับผลการเรียน
- Canteen (แผนกอนุบาล)
- โถงลางอาคาร 3  (แผนกประถม)
- Canteen 2 (แผนกประถม)
- Canteen 1 (แผนกประถม)
- โถงลางอาคาร St.John Baptist  (แผนกมัธยม)

รายละเอียดคอรสSummer จะแจงใหทราบในภายหลัง

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนมัธยมที่ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ไมถึงเกรด 2 
รายวิชาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาอังกฤษ, ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา 
จะตองลงเรียนชวง Summer และเรียนเสริมพิเศษเย็นชวงเปดเทอม

 เดือนกุมภาพันธ นอกจากจะมีวันวาเลนไทนในวันที่ 
14 กุมภาพันธแลว ยังมีวันมาฆบูชา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
ซึ่งเปนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีหลักคำสอนให
พุทธศาสนิกชน ไมทำราย ไมรังแก  ไมเบียดเบียนผูอื่นทั้งทาง
รางกายและจิตใจ  และมีความปรารถนาดีตอผูอื่น 

 ในเดือนแหงความรักนี้  คงไมมีสิ่งใดสำคัญไปกวา 
การมอบความรัก ความปรารถนาดี การใหอภัย ความยินดี
ที่เห็นผูอื่นมีความสุข  และการไมรังแกผูอื่นทั้งทางรางกายและ
จิตใจ เพื่อใหปนี้เปนปแหงการมอบความรัก ความปรารถนาดี 
การใหอภัยกัน และอบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงความสุข 

 ทางโรงเรียนไมสนับสนุนใหนักเรียนหาซื้อของขวัญเพ่ือ
มอบใหแกกันเพราะเปนการสิ้นเปลืองและแสดงสัมพันธภาพ
ที่ฉาบฉวย  ตลอดจนอาจมีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงตอความดีงาม
ผูปกครองควรอธิบายความหมายของวันวาเลนไทนอยางถูกตอง 
และแนะนำการแสดงออกถึงความรักที่มีตอเพื่อนนักเรียนอยาง
เหมาะสม อบรมบุตรชายเรื่องการใหเกียรติเพื่อนผูหญิง อบรม
บุตรสาวใหวางตัวเปนกุลสตรี  

 แนวทางขางตนเปนเพียงขอเสนอแนะจากทางโรงเรียน 
สวนการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละครอบครัว

เดือนกุมภาพันธ� เดือนแห�งความรัก       

การรับส�วนลดค�าธรรมเนียมการศึกษา การแจ�งนักเร�ยนลาออก

ในปการศึกษา 2559 นี้ ทางโรงเรียนมีนโยบายมอบสวนลด
คาธรรมเนียมการศึกษา 30% (ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ) 
ใหกับบุตรคนโต ในกรณีที่มีพี่นองบิดา-มารดาเดียวกัน
จำนวน 3 คน กำลังศึกษาอยูที่โรงเรียนสารสาสนเอกตรา 
ซึ ่งผู ปกครองสามารถนำสำเนาสูติบัตรของบุตรทั้ง3คน 
มาติดตอยื่นคำรองขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา
ไดที่หองธุรการทุกแผนก

นักเรียนที่ไมประสงคจะเรียนตอในปการศึกษาถัดไปจะตองมา
ติดตอย่ืนใบคำรองลาออก ไมเกินวันท่ี 30 เมษายน หากเลยจากน้ี 
ถือวาทานประสงคจะศึกษาตอในปการศึกษาใหม และถาทานแจง
ลาออกหลังจากวันที่ 30 เมษายน ทานจะตองชำระคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาใหมกอน จึงจะไดรับ
เอกสารสำคัญจากทางโรงเรียน สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปการศึกษา2558) 
ระเบียบเปนไปตามที่ระบุไวในใบแจงจำนงศึกษาตอ



โรงเรียนไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรองทำ
วีซานักเรียน ออนไลน (Visa Request Letter) ผานทาง
เว็บไซตของโรงเรียน โดยกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
ทุกชองแลวปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อขอมูลถูกสงมา
เรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการให แลวเสร็จ
หลังยื่นเรื่อง 2 วันทำการ แตสำหรับผูปกครองที่ยังคาง 
ชำระคาธรรมเนียมตางๆจะไดรับเอกสารหลังยื่นเรื ่อง
7 วันทำการ โดยจะตองชำระคาธรรมเนียมทุกรายการ
ใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร

การขอหนังส�อรับรองทำว�ซ�านักเร�ยน

การขอเอกสารต�างๆ

การใช�เวลาว�างช�วงป�ดเทอม

การติดต�อธุรการภาคฤดูร�อน 

การขอเอกสารตางๆ การย่ืนคำรองเพ่ือขอเอกสารทางการเรียน หรือ
เอกสารใดๆจากทางโรงเรียน ผูปกครองสามารถมาติดตอขอรับเอกสาร
ไดหลังจากวันท่ีย่ืนคำรองแลว 7 วันทำการ สำหรับเอกสารท่ีตองติด
รูปถายนักเรียนดวยน้ัน จะใชรูปถายขนาด 1.5 น้ิว 
เปนภาพถายชุดนักเรียนหนาตรง ทรงผมเรียบรอยตาม
ระเบียบ และเห็นกระเปาเส้ือนักเรียนท่ีมีตราโรงเรียน

ปดเทอมชวงฤดูรอนนี้ ขอความรวมมือผูปกครองสนับสนุนใหนักเรียน
ทำกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน คอยดูแลเรื่องการใชสื่อออนไลนตางๆ 
และการนัดรวมกลุมกันไปเที่ยวของนักเรียนอยางใกลชิด  ทางโรงเรียน
ไดจัดกิจกรรม Summer Camp ตางๆ (รายละเอียดประชาสัมพันธ
Summer Camp จะแจงใหทราบในชวงสัปดาหท่ี 3 ของเดือนกุมภาพันธ)

เปดทำการวันจันทร – วันศุกร เวลา 7.30-16.00 น. และ วันเสารเวลา 8.30-16.00 น. 
แผนกอนุบาลโทร 0-2674-2450-2  แผนกประถม-มัธยม โทร 0-2213-0117,0-2212-0157 

หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 

เตร�ยมพบกับ ละครเวทีเร�่อง “ THE BLOOD BROTHERS; A JOKER’S TALE” 
ของนักเรียนกลุม Drama Club  ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2559  เวลา 18.00 น. 

ณ หอง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4  แผนกประถม     บัตรราคา 100,250,350 และ 500 บาท 
จำหนายบัตรตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธเปนตนไป ที่หองธุรการทุกแผนก

เร�่องย�อ
เด็กชายสองคนชื่อมารคัสและเบญจมิน ไดเกิดค่ำคืนเดียวกัน

ในชวงจันทรุปราคา ซึ่งครอบครัวของเด็กชายทั้งสอง 
ไดรับการฝกฝนเวทมนตรและในที่สุดถูกฆาตายเพื่อแยงชิงพลัง 
แตเด็กชายสองคนนี้กลับหนีรอดมาได และไดรับการชวยเหลือ

จากแมมด ซึ่งเรื่องนี้ไดถูกเก็บเปนความลับ  จากนั้นเด็กชายทั้งสอง
ไดกรีดเลือดตัวเองและจับมือกัน เมื่อเลือดเขาสูรางกายกันและกัน 

เด็กชายทั้งสองถือวาพวกเขาคือคนคนเดียวกัน หลังจากนั้น
พระมหากษัตริย  ไดตามหาตัวเด็กผูชายที่เกิดในชวงจันทรุปราคา  

เพราะเชื่อวาหากไดรับพลังจากเด็กชายที่เกิดในชวงนี้ 
จะทำใหพระมหากษัตริยมีพลังมากที่สุดในโลก   

เรื่องราวตอไปจะเปนอยางไรโปรดติดตามชมไดในละครเวทีเรื่องนี้ 


