
ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2558

ในชวง Summer Course 2015                                (26 มีนาคม – 30 เมษายน 2558)
มีรายละเอียดกำหนดการตางๆและขอความรวมมือผูปกครอง ดังนี้

NC-KG.1

KG.2-KG.3

Y.1-Y.3

Y.4-Y.6

Y.7-Y12

10.30-11.00

11.00-11.30

11.10-12.00

12.10-13.00

11.20-12.10

11.00-12.30

11.30-12.30

N/A

14.008.20-8.30

8.10-8.30

9.20-9.40

10.10-10.20

10.10-10.30

10.10-10.30

13.20-13.30

12.50-13.10

13.50-14.00

12.10-12.20

1. เวลาเข�าเร�ยน-เล�กเร�ยน

3. เวลาเป�ดประตูและสนาม และการรับ-ส�งนักเร�ยน

2. ช�วงเวลาพัก-พักกลางวัน
 อนุบาล - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน  โดยจะมีรายการอาหารใหผูปกครองทราบ
ทุกสัปดาห สวนชวงเชามีนมถั่วเหลืองหรือโอวัลติน และใหผูปกครองเตรียมนมอยางนอย 2 กลองสำหรับทาน
กอนนอนและชวงอาหารวาง
 ประถมและมัธยม - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน โรงอาหารของแตละแผนกจะ
มีรานจำหนายอาหาร ของวาง ขนมและเครื่องดื่ม ในราคาประมาณ 5-20 บาท นักเรียนสามารถซื้อรับประทาน
ไดในชวงระหวางพักคาบเรียนหรือพักกลางวัน จึงขอความรวมมือจากผูปกครองในการใหเงินนักเรียนมาใชจายใน
แตละวันตามความเหมาะสม

แผนก               ทางเขา-ทางออก                  ชวงเวลารถ เขา-ออก                 หมายเหตุ

4. ข�อปฎิบัติในการรับ-ส�งนักเร�ยน
 แผนกอนุบาล (NC.-KG.3) ซ.19 : ผูปกครองกรุณาวางปายชื่อนักเรียนไวที่หนารถเพื่อครูที่ปฏิบัติหนาที่จะไดอำนวยความสะดวก
ในการเรียกชื่อนักเรียนขึ้นรถ อนึ่ง สำหรับชั้น NC – KG.1 นักเรียนใหม เพื่อใหนักเรียนคอยๆปรับตัวในการมาโรงเรียน ผูปกครองมารับ
นักเรียนไดตั้งแตเวลาเที่ยงเปนตนไป จนถึงวันศุกรที่ 3 เม.ย. สวนสัปดาหถัดไป เลิกเรียนตามปกติในเวลา 14.00 น.

       ยินดีต�อนรับนักเร�ยนใหม�และผู�ปกครองนักเร�ยนใหม�ทุกท�าน เข�าสู�การเร�ยนภาคฤดูร�อน ป�การศึกษา 2558 
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองทุกทานท่ีไววางใจ โดยสงบุตรหลานเขาศึกษาท่ีโรงเรียนสารสาสนเอกตรา สำหรับผูปกครองนักเรียน
ช้ันเนอสเซอร่ีและอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเปนหวงในการเขาเรียนคร้ังแรกของบุตรหลาน แตหากทานใหกำลังใจ และปลูกฝงทัศนคติ
ท่ีดีในการมาโรงเรียนอยางตอเน่ืองพรอมๆกับใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเพียงไมก่ีวัน นักเรียนก็จะมาโรงเรียนไดอยางมีความสุข

*ยกเวนนักเรียนที่ลง
เรียนคอรสเพิ่มเติม
ภาคบาย เวลาเลิก
เรียนเปนไปตามที่
แตละคอรสกำหนด



 แผนกประถม (Y.1-Y.7) : ชวงซัมเมอรกำหนดทางเขาออกทางซอยสาธุประดิษฐเทานั้น โดยจะปดประตูทางออก
ไปยัง ซ.สาธุประดิษฐ28 ทางโรงเรียนกำหนดจุดรับ-สง นักเรียนดังรายละเอียดในตารางดานลางนี้

ชั้น                     จุดรับ-สง                   บัตรจอดรถ                    หมายเหตุ

นักเรียนจะไดรับบัตรจอดรถกับ
ครูประจำชั้นในวันแรกของการ
เรียน Summer ขอความกรุณาไว
หนารถทุกครั ้งที ่มารับนักเรียน
กล ับเพ ื ่อความสะดวกในการ
เรียกช่ือนักเรียนข้ึนรถ

หมายเหตุ :  1. เนื่องจากนักเรียนสวนใหญจะเลิกพรอมกันในเวลา 14.00 น. อาจทำใหการจราจรติดขัดและเกิดปญหารถสะสมภายใน
โรงเรียน เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว ขอความกรุณาผูปกครองมารับนักเรียน เวลา 14.10-14.30 น. จะสะดวกกวาจอดรถรอรับนักเรียน
ในชวงกอนเวลาเลิก  2. หากผูปกครองประสงคจะใชบริการรถโรงเรียน กรุณาติดตอโดยตรงที่กรรมการรถโรงเรียน 085-111-0260

5. การรับหนังส�อ ซื้อเคร�่องแบบนักเร�ยน / ชุดพละ 
 การรับหนังสือ : ทุกแผนกรับพรอมกันในวันเปดภาคเรียนกับครูประจำชั้น โดยนักเรียนจะไดรับตามตารางสอนในแตละวัน  
สำหรับนักเรียนใหมเมื่อไดรับใบรายการสั่งหนังสือจากครูประจำชั้นแลว ผูปกครองกรุณาชำระเงินคาหนังสือที่ครูประจำชั้นและขอรับ
ใบเสร็จในวันถัดไป 
- NC-KG.3 นร.ใหมจะไดรับใบสั่งหนังสือ วันศุกรที่ 3 เมษายน กำหนดชำระเงินกับครูประจำชั้น วันศุกรที่ 10 เมษายน
- Y.1-Y.10 นร.ใหมจะไดรับใบสั่งหนังสือ วันจันทรที่ 30 มีนาคม กำหนดชำระเงินกับครูประจำชั้น วันอังคารที่ 7 เมษายน
 ชุดนักเรียน  ชุด Nursery ชุดพละ และกระเปานักเรียน : ทางโรงเรียนใหบริการจำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ 
และกระเปานักเรียน ตั้งแตวันที่ 20 เม.ย – 30 เม.ย. 2558 ในวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-15.00 น (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
- แผนกอนุบาล จำหนายที่โรงอาหารชั้น 2 สวนนักเรียนใหมครูประจำชั้นจะวัด size ชุดนักเรียนและชุดพละใหนักเรียน 
  จากนั้นจะสงแบบฟอรมการสั่งซื้อใหผูปกครอง โดยผูปกครองกรุณาชำระเงินตามจำนวน
  ที่จะสั่งซื้อกับครูประจำชั้น ทางโรงเรียนจะจัดสงใบเสร็จไปพรอมกับรายการที่สั่งซื้อ
- แผนกประถมและมัธยม จำหนายที่หองเครื่องเขียน
 อนึ่ง หลังจากวันที่ 30 เม.ย. 58 เปนตนไป ผูปกครองสามารถติดตอซื้อชุดไดดังนี้
- ชุดนักเรียน ทุกระดับชั้นติดตอซื้อไดที่ราน UB ซ.สาธุประดิษุ18 (โทร. 02-674-9545, 02-212-1984 วันจันทร-วันเสาร 
  เวลา 08.30-17.00 น. ยกเวนชุดเนอสเซอรี่ มีจำหนายเฉพาะที่หองธุรการแผนกอนุบาลเทานั้น)
- ชุดพละ และกระเปานักเรียน เปดจำหนายอีกครั้งในวันเปดภาคเรียน โดยแผนกอนุบาล จำหนายที่หองธุรการ 
  สวนแผนกประถมและมัธยม จำหนายที่หองเครื่องเขียนของแตละแผนก

หมายเหตุ : สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจะมีจดหมายแจงผูปกครองอีกครั้ง
             ภายหลังเปดภาคเรียน สวนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่5 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ติดตอซื้อไดที่ราน UB

6. ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ป    กิจกรรม            วัน/เดือน/ป         กิจกรรม

หยุดวันจักรี

หยุดเทศกาลสงกรานต

จำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ 
และกระเปานักเรียน ทุกแผนก 
เวลา 09.00-15.00 น.

Downloadตารางสอนและ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ที่ www.ektra.ac.th

เปดเรียนชั้น NC-KG.1    เวลาเรียน 8.30 – 15.00 น.

เปดเรียนชั้น KG.2-KG.3  เวลาเรียน 8.30 – 15.00 น.

เปดเรียนชั้น Y.1-Y.12     เวลาเรียน 7.30 – 15.20 น.

7. การติดต�อแผนกธุรการภาคฤดูร�อน (Summer)
แผนกธุรการ เปดทำการวันจันทร-ศุกร เวลา 7.30 – 16.00 น. และวันเสารเวลา 8.30-16.00 น. แผนกอนุบาลโทร 0-2674-2450-2 
แผนกประถม-มัธยม โทร 0-213-0117 ,0-2212-0157 หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

    เริ่มเรียนพิเศษเย็น วิชาการไทยตั้งแตเปดเรียนวันแรก โดยเวลาเรียนตอเนื่อง
จากเวลาเลิกเรียน 1 ชม.โดยผูปกครองสามารถแจงไดที่ครูประจำชั้นหรือธุรการ
แตละแผนก
     สวนรายวิชาพิเศษอื่นๆและวิชาการตางประเทศ เริ่มเรียนมิถุนายน 2558 
เปนตนไป (รายละเอียดจะแจงใหทราบในเดือนพฤษภาคม)

ผูปกครองกรุณานัดหมายจุดรับนักเรียนเปนประจำ


