
ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2559

  ยินดีต�อนรับนักเร�ยนใหม�และผู�ปกครองนักเร�ยนใหม�ทุกท�านเข�าสู�ภาคฤดูร�อน ป�การศึกษา 2559 
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองทุกทานที่ไววางใจสงบุตรหลานเขาศึกษาที่โรงเรียนสารสาสนเอกตรา 
สำหรับผูปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเปนหวงในการเขาเรียนครั้งแรก

ของบุตรหลาน แตหากทานใหกำลังใจ และปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอยางตอเนื่องพรอมๆกับ
ใหความรวมมือกับทางโรงเรียน เพียงไมกี่วัน นักเรียนก็จะมาโรงเรียนไดอยางมีความสุข 

ในช�วงระหว�าง Summer Course 2016 (28 มี.ค. - 29 เม.ย.2559) มีรายละเอียดกำหนดการต�างๆ และขอความร�วมมือผู�ปกครอง ดังนี้

NC-KG.1

KG.2-KG.3

Y.1-Y.3

Y.4-Y.12

10.30-11.00

11.00-11.30

11.10-12.00

12.10-13.00

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

13.20-13.30

12.50-13.10

13.50-14.00

1. เวลาเข�าเร�ยน-เลิกเร�ยน

*ยกเวนนักเรียนที่ลง
เรียนคอรสเพิ่มเติม
ภาคบาย เวลาเลิก
เรียนเปนไปตามที่

แตละคอรสกำหนด

2. ช�วงเวลาพัก-พักกลางวัน 
 อนุบาล - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน โดยจะมีรายการอาหารใหผูปกครองทราบทุกสัปดาห สวนชวงเชา
มีนมถั่วเหลืองหรือโอวัลติน และใหผูปกครองเตรียมนมอยางนอย 2 กลองสำหรับทาน กอนนอนและ ชวงอาหารวาง
 ประถมและมัธยม - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน โรงอาหารของแตละแผนกจะมีรานจำหนายอาหาร
ของวาง ขนมและเครื่องดื่ม ในราคาประมาณ 5-20 บาท นักเรียนสามารถซื้อรับประทาน ไดในชวงระหวางพักคาบเรียนหรือพักกลางวัน 
จึงขอความรวมมือจากผูปกครองในการใหเงินนักเรียนมาใชจายใน แตละวันตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : เนื่องจากอากาศที่คอนขางรอน โปรดพกกระติกน้ำมาโรงเรียนทุกวัน 

การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนแผนกประถม
1. นักเรียนคาย Wheels Ahead รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.10-13.00 น. ที่หองสัมมนา แผนกประถม
2. นักเรียนคาย Breakthrough ชั้น Y.1- Y.3 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.10-12.00 น. ที่อาคาร 6 ชั้น 2 และชั้น 3
3. นักเรียนคาย Breakthrough ชั้น Y.4- Y.6 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.10-13.00 น. และ
    นักเรียนคาย Full Steam รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.10-12.00 น. ที่โรงอาหารหองกระจก อาคารจอดรถ แผนกมัธยม 

สถานที่สำหรับพักBreakและพักกลางวันของนักเรียนแผนกประถม
หอง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 / โรงยิมเนเซียม ฝงตรงขามสนาม 3 / ใตอาคาร 6 / สนาม 3 

3. เวลาเป�ดประตูและสนาม และการรับ-ส�งนักเร�ยน
แผนก                 ทางเขา-ทางออก                    ชวงเวลารถ เขา-ออก                  หมายเหตุ

อนุบาล ซ.19
ทางเขา - เขาทางประตูโรงเรียน
ทางออก - ออกทางประตูฝง
    โรงเรียนวรมงคล (วรม.)

เชา   
6.30 -9.00 น.

บาย 
14.00-16.30 น.

ควรมารับนักเรียนหลังเวลา 14.00 น. 
เปนตนไป เพ่ือความสะดวกดานการจราจร 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีจำกัดและไมมีท่ีจอดรถ

ประถม ซ.20

ทางเขา - เขาทาง ซ.สาธุประดิษฐ 20
ทางออก - ออกทาง ซ.สาธุประดิษฐ 20 
    หรือออกซ.สาธุประดิษฐ 28  
   ทางประตู 5

ประตู 5 : เชา 
7.30-8.30 น.

ประตู 5 : บาย 
14.00-14.45 น.

- สามารถจอดรถไดบริเวณใตอาคาร 6 และ
  สนาม 3  ชวงเชา ไมเกิน 8.45 น.และ
  ชวงบาย ตั้งแต 13.45 น. เปนตนไป
** ขอความกรุณางดเวนการมารับนร.
   กอนเวลา เนื่องจากมีงานกอสราง
   และสถานที่จอดรถมีจำกัด**

- สามารถจอดรถไดที่บริเวณสนามกีฬา
  (ติดทางเขา ซ.26 ) และอาคารจอดรถ
  (หลังอาคารBosco)ชวงเชาไมเกิน 8.15 น.
  และชวงบายตั้งแต 13.45น.เปนตนไป
- หลัง 14.30 น.ใหใชเสนทางจราจรประตู 3 
  โรงเรียนสารสาสนพิทยา

มัธยม ซ.26
ทางเขา - เขาทางสารสาสนพิทยา    
              (สาธุประดิษฐ28)
ทางออก - ออกทางสาธุประดิษฐ 26 

ประตูBosco : เชา 
7.00-8.45น.

ประตูBosco : บาย
13.45 -14.30 น.



4. ข�อปฎิบัติในการรับ-ส�งนักเร�ยน 
 แผนกอนุบาล ซ.19 : ผูปกครองกรุณาวางปายชื่อนักเรียนไวที่หนารถเพื่อครูที่ปฏิบัติหนาที่จะไดอำนวยความสะดวก 
ในการเรียกชื่อนักเรียนขึ้นรถ อนึ่ง สำหรับนักเรียนใหมชั้น NC – KG.3  เพื่อใหนักเรียนคอยๆปรับตัวในการมาโรงเรียน ผูปกครองมา
รับนักเรียนใหมเฉพาะระดับชั้น Nursery และระดับชั้นKG.1ไดตั้งแตเวลาเที่ยงวัน จนถึงวันศุกรที่ 1 เมษายน 2559 สวนสัปดาหถัดไป 
เลิกเรียนตามปกติในเวลา 14.00 น. 
 แผนกประถม-มัธยม : ชวงซัมเมอรทางโรงเรียนกำหนดจุดรับ-สง นักเรียนดังรายละเอียดในตารางดานลางนี้

5. การรับหนังสือ ซื้อเคร�่องแบบนักเร�ยน / ชุดพละ  
 การรับหนังสือ : ทุกแผนกรับพรอมกันในวันที่ 20 -22 เม.ย. 59  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ชั้น                     จุดรับ-สง          บัตรจอดรถ                      หมายเหตุ

นักเรียนจะไดรับบัตรจอดรถกับ ครูประจำช้ันใน
วันแรกของการเรียน Summer ขอความกรุณาไว 
หนารถทุกครั้งที่มารับนักเรียนกลับเพื่อความสะดวก
ในการเรียกช่ือนักเรียนข้ึนรถ

ผูปกครองกรุณานัดหมายจุดรับนักเรียนเปนประจำ

Y.1-Y.3

คายWheels Ahead 

คาย Full Steam 

Y.4-Y.6

Y.7-Y.12 และนร.คายดนตรี 

โถงลางอาคาร 6

โถงลางอาคาร 3

โถงลาง อาคาร Bosco

โถงลาง อาคาร Baptist

Y.1 สีสม / Y.2 สีเหลือง

Y.3 สีเขียว

สีฟา

สีฟา (จุดนัดพบ นร. บริเวณโรงอาหารหองกระจก อาคารจอดรถ)

สีเขียว

หมายเหตุ : 
1. เนื่องจากนักเรียนสวนใหญจะเลิกพรอมกันในเวลา 14.00 น. อาจทำใหการจราจรติดขัดและเกิดปญหารถสะสม
ภายในโรงเรียน เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว ขอความกรุณาผูปกครองมารับนักเรียน เวลา 14.10-14.30 น. 
จะสะดวกกวาจอดรถรอรับนักเรียน ในชวงกอนเวลาเลิก  
2. หาก ผปค.ประสงคจะใชบริการรถโรงเรียน กรุณาติดตอคณะทำงาน ชมรมรถโรงเรียน โทร.085-111-0260

ระดับชั้น

NC.- KG.3

Y.1- Y.3

Y.4-Y.6

Y.7-Y.12   

สถานที่รับหนังสือ

Canteen  ชั้น2

อาคาร 6 ชั้น 2

อาคาร Bosco ชั้น 3

อาคาร Baptist ชั้น 2

แผนก

อนุบาล

ประถม

มัธยม

 โดยนักเรียนที่ไมไดมารับในวันรับหนังสือจะไดรับหนังสือในวันเปดเรียน  สำหรับนักเรียนใหมเมื่อไดรับใบรายการ
สั่งหนังสือจากครูประจำชั้นแลว ผูปกครองกรุณาชำระเงินคาหนังสือที่ครูประจำชั้นและขอรับ ใบเสร็จในวันถัดไป
 - NC-KG.3 นร.ใหมจะไดรับใบสั่งหนังสือ วันศุกร ที่ 1 เม.ย. 59 กำหนดชำระเงินกับครูประจำชั้น วันศุกรที่ 8 เม.ย.59 
 - Y.1-Y.10 นร.ใหมจะไดรับใบสั่งหนังสือ วันพุธที่ 30 มี.ค. 59 กำหนดชำระเงินกับครูประจำชั้น วันอังคารที่ 5 เม.ย.59

- ชุดนักเรียน ชุด Nursery : ทางโรงเรียนใหบริการจำหนายชุดนักเรียน ต้ังแตวันอังคารท่ี 19 - วันศุกรท่ี 22 เม.ย.2559 เวลา 09.00-15.00 น.

- ชุดพละ และกระเปานักเรียน สามารถซื้อไดที่ : แผนกอนุบาล จำหนายที่หองธุรการ 
   สวนแผนกประถมและมัธยม จำหนายที่หองเครื่องเขียนของแตละแผนก  ตามเวลาเปดทำการ ไดตั้งแตบัดนี้ 
   (บางไซส บางระดับชั้น ของจะมาหลังสงกรานต กรุณาโทรสอบถามลวงหนา)
  
- แผนกอนุบาล จำหนายที่โรงอาหารชั้น 2 สวนนักเรียนใหมครูประจำชั้นจะวัด size ชุดนักเรียนและชุดพละใหนักเรียน จากนั้น
   จะสงแบบฟอรมการสั่งซื้อใหผูปกครอง โดยผูปกครองกรุณาชำระเงินตามจำนวน ที่จะสั่งซื้อกับครูประจำชั้น ทางโรงเรียนจะ
   จัดสงใบเสร็จไปพรอมกับรายการที่สั่งซื้อ 
- แผนกประถมและมัธยม ระดับชั้น Y.1-Y.3  จำหนายที่โถงลางอาคาร 3 แผนกประถม ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน
      ระดับชั้น Y.4-Y.12 จำหนายที่โถงลางอาคาร Baptist แผนกมัธยม ในวันที่ 21 และ 22 เมษายน

สถานที่สำหรับเรียนดนตรี
นักเรียนแผนกประถมที่สมัครเรียนดนตรีทุกชนิดจะเรียนที่อาคารดนตรี แผนกมัธยม  ยกเวน 
- นักเรียน ชั้น Y.1-Y.3 ที่สมัครเรียน Piano จะเรียนที่หองเปยโน อาคาร 2 ช้ัน 2 (ตรงขามหองสัมมนา) แผนกประถม
- นักเรียน ชั้น Y.2 ที่สมัครเรียน ขิม จะเรียนที่หองเรียนขิม อาคาร 2 ชั้น 1 (ขางCanteen2) แผนกประถม

*** ขอความกรุณาทานผูปกครอง ไมจอดรถใตอาคาร6 ในชวงระหวางเรียนคอรส Summer 
เนื่องจากทางโรงเรียนมีความจำเปนตองใชสถานที่เพื่อใหนักเรียนไดใชเปนสนามเด็กเลน*** 



   
 อนึ่ง หลังจากวันที่ 22  เม.ย. 59 เปนตนไป ผูปกครองสามารถติดตอซื้อชุดไดดังนี้ 
- ชุดนักเรียน ทุกระดับชั้นติดตอซื้อไดที่ราน UB ซ.สาธุประดิษุ18 (โทร. 02-674-9545, 02-212-1984 วันจันทร-วันเสาร 
   เวลา 08.30-17.00 น. ยกเวนชุดเนอสเซอรี่ มีจำหนายเฉพาะที่หองธุรการแผนกอนุบาลเทานั้น)

หมายเหตุ : สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจะมีจดหมายแจง
ผูปกครองอีกครั้ง ภายหลังเปดภาคเรียน สวนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 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

เริ่มเรียนพิเศษเย็น วิชาการไทยตั้งแตเปดเรียนวันแรก โดยเวลาเรียนตอเนื่อง 
จากเวลาเลิกเรียน 1 ชม.โดยผูปกครองสามารถแจงไดที่ครูประจำชั้นหรือ
ธุรการ แตละแผนก สวนรายวิชาพิเศษอื่นๆและวิชาการตางประเทศ เริ่มเรียน
มิถุนายน 2559 เปนตนไป (รายละเอียดจะแจงใหทราบในเดือนพฤษภาคม)

6 เม.ย.59

13-15 เม.ย. 59

19-22 เม.ย. 59

11 พ.ค. 59

12 พ.ค.59

13 พ.ค.59

16 พ.ค.59

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. 
- แผนกอนุบาล โทร 0-2674-2450-2 
- แผนกประถม-มัธยม โทร 0-2213-0117, 0-2212-0157 หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

** หมายเหตุ หองธุรการแผนกประถม ยายที่ทำการชั่วคราวอยูที่ชั้น 1 อาคาร 3 และ 
ผูปกครองนักเรียนชั้น Y.4-Y.6  สามารถติดตอธุรการแผนกมัธยม ไดที่อาคาร St. John Baptist ชั้น 2 **


