
ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2558

เข�าสู�เดือนสุดท�ายของการเร�ยนการสอนภาคเร�ยนที่ 1/2558
ก�อนเตร�ยมความพร�อมสู�การสอบ มาอ�านข�าวสารดีๆ

จาก Ektra Newsflash กัน

กำหนดการสอบ / ป�ด-เป�ด ภาคเร�ยน / การแจ�งผลสอบผ�าน-ไม�ผ�าน / การรับผลการเร�ยน / October Camp
กำหนดการ      แผนก      วันที่       รายละเอียด

Foreign Final Exam KG.3

Thai Final Exam KG1.-KG.3

Foreign Final Exam Y.1-Y.6

Thai Final Exam Y.1-Y.6

Foreign Final Exam Y.7-Y.12

Thai Final Exam Y.7-Y.9

Thai Final Exam Y.10-Y.12

ปดภาคเรียนที่1/2558

นักเรียนชั้น Y.6 เขาคายลูกเสือ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

ครูประจำวิชาสอนเสริมใหกับนักเรียนที่สอบไมผาน 
เวลา 12.00 -12.30 น. สวนสถานที่สอนเสริมจะแจงใหทราบอีกครั้ง

สอบซอมตามวันและเวลาตามที่ครูประจำชั้นแจง

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

ครูประจำวิชาสอนเสริมใหกับนักเรียน
ตามตารางเวลาเรียนที่ฝายวิชาการกำหนด

สอบซอมตามตารางเวลาที่ฝายวิชาการกำหนด

เปดภาคเรียนที่ 2/2558

ทุกระดับชั้นรับผลการเรียนเวลา 8.30 – 12.00 น. 
ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น เพื่อพบปะพูดคุย  ตามสถานที่ ดังนี้ 

- NC.-KG.3 โรงอาหารชั้น 1           แผนกอนุบาล
- Y.1-Y.3      Canteen 2            แผนกประถม
- Y.4-Y.6      Canteen 1             แผนกประถม
- Y.7-Y.12    โถงลางอาคาร St.John Baptist   แผนกมัธยม

คายพัฒนาศักยภาพความเปนผูนำปลูกฝงคุณธรรมและ
ชวยเหลือชุมชนรุนที่ 18 (คาย ม.5)

25 - 28 ก.ย. 58

29 - 30 ก.ย. 58

24 - 25 ก.ย. 58

29 - 30 ก.ย. 58

23 - 24 ก.ย. 58

29 - 30 ก.ย. 58

28,30 ก.ย. 58

1 - 25 ต.ค. 58

1 - 3 ต.ค. 58

5 - 9 ต.ค. 58

2 ต.ค. 58

5 - 6 ต.ค. 58

8 ต.ค. 58

26 - 27 ต.ค. 58

28 - 29 ต.ค. 58

8 ต.ค. 58  

26 - 27 ต.ค. 58

28 - 29 ต.ค. 58

26 ต.ค. 58

31 ต.ค.58

 8 - 13 พ.ย. 58

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ทุกแผนก

ประถม

ทุกแผนก

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

มัธยม 

สอบปลายภาคเรียน1/2558

ปดภาคเรียนที่1/2558

คายลูกเสือ Y.6

October Camp 2015 และ
โครงการสงเสริมและพัฒนา

ความสามารถทางดานวิชาการ

แจงผลสอบไมผาน

และกำหนดสอบซอม

เปดภาคเรียนที่2/2558

การรับผลการเรียน

คายพัฒนาศักยภาพความเปนผูนำปลูกฝง
คุณธรรมและชวยเหลือชุมชนรุนที่ 18

การรับสมัครนักเร�ยนใหม�
เปดรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2559 
ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่4  

กำหนดขายใบสมัครวันที่ 1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
กำหนดทดสอบความพรอม มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับชั้น

NC.-KG.1

KG.2-KG.3  

Y.1-Y.10

วันทดสอบ

1 กันยายน 58 เปนตนไป  

1 ตุลาคม 2558   

1 ตุลาคม 2558   

ประกาศผล

วันที่ทดสอบ  

2 ตุลาคม 2558

2 ตุลาคม 2558

การมอบตัว

ภายใน 7 วัน
หลังการประกาศผลทดสอบ

5-9 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ: 28 ก.ย. แผนกประถม 
มีเรียนตามปกติแตไมมีการสอบ



Yearbook 2558
ขณะนี้ทางโรงเรียนไดเริ่มจัดทำหนังสือรุน (Yearbook) ประจำป 2558 เพื่อ
รวบรวมภาพถายครู-นักเรียนทุกระดับชั้น รวมผลงานและกิจกรรมตางๆ ของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดปการศึกษา สำหรับทานที่ประสงคจะใหหนังสือรุนเปน
พื้นที่แสดงความภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือเพื่อเปนสื่อกลาง
ประชาสัมพันธธุรกิจของทาน ไปยังเพื่อนผูปกครอง และหนวยงานตางๆ
ขอเชิญชวนทานใหการสนับสนุนหนังสือรุนตามรายละเอียดเอกสารที่ไดสงถึง
ผูปกครองแลวกอนหนานี้หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ธุรการ

กำหนดการถ�ายรูปหมู�
เพ�่อลงหนังส�ออนุสรณ� (Yearbook)

ทางโรงเรียนกำหนดการถายรูปหมู สำหรับลงหนังสืออนุสรณ ดังนี้

แผนก

อนุบาล

ประถม

มัธยม

 กำหนดการถายรูปลงหนังสืออนุสรณ

9 - 13  พฤศจิกายน 2558

16 - 18 พฤศจิกายน 2558

19 - 20 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ : รายละเอียดวันที่ถายรูปของแตละหอง  ครูประจำชั้นจะแจงใหทราบในสมุดจดการบาน / สมุดสื่อสาร 
ขอความกรุณาผูปกครองดูแลใหนักเรียนแตงกายชุดนักเรียนใหเรียบรอยและหากไมจำเปน กรุณางดการหยุดเรียน

งดรับของขวัญ ของฝาก
ชวงปดเทอม หลายครอบครัวพาบุตรหลานไปทองเที่ยว
ตามสถานที่ตางๆ ทางโรงเรียนขอความรวมมือผูปกครอง
ในการงดซื ้อของขวัญของฝากมาใหครูหรือผู บริหาร 
ทุกแผนก ทุกฝาย เนื่องจากทางโรงเรียนตองการสราง
วัฒนธรรมการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและ
เทาเทียมกัน โดยปราศจากอามิสสินจาง จึงไมสนับสนุน
ใหมีการรับของขวัญของฝากจากผูปกครอง

การชำระค�าเร�ยนพ�เศษ
การลงสมัครเรียนพิเศษในภาคเรียนที่ 2/2558 ผูปกครองสามารถ
ชำระคาเรียนพิเศษเดือนพฤศจิกายนลวงหนาไดตั้งแตวันนี้ จนถึง 
25 ตุลาคม 2558 เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ใหนักเรียนไดเรียนอยาง
ตอเนื่อง โดยไมตองตอคิวรอเพื่อลงสมัครเรียนใหมอีก 
หากเกินกำหนดนี้ ทางโรงเรียนจะใหสิทธิ์แก
ผูที่ลงชื่อWaiting List ไดสิทธิ์ลงเรียนแทน

การชำระค�าธรรมเนียมการศึกษา
ผูปกครองสามารถชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2/2558 ไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
แผนกธุรการขอเชิญชวนทานผูปกครอง ชำระคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาเรียนพิเศษเย็นเดือนพฤศจิกายน ในชวง
ปดภาคเรียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

การแจ�งลาออก
หากผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนศึกษาตอในภาคเรียนที่ 2/2558 
ผูปกครองตองติดตอยื่นคำรองลาออก ที่แผนกธุรการ ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2558 หากแจงลาออกหลังจากวันที่กำหนดนี้ ถือวาเปน
การลาออกที่ผิดระเบียบ ผูปกครองตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
คงคางทั้งหมดและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2558 
ดวย จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอรับเอกสารทางการเรียนได โดยใชเวลา
ดำเนินการดานเอกสาร ภายใน 5-7 วันทำการ

การขอเอกสารทางการเร�ยน
หากผู ปกครองตองการเอกสารทางการเรียนใดๆของ
นักเรียน สามารถติดตอยื่นคำรองไดที่ธุรการ โดยใช
เวลาดำเนินการ 5 - 7 วันทำการหลังจากยื่นคำรอง สำหรับ
ผูปกครองท่ีคางชำระคาธรรมเนียมตางๆ จะตองชำระ
ใหครบทุกรายการกอนการรับเอกสาร

โรงเรียนไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรองทำวีซานักเรียน
ออนไลน (Visa Request Letter) ผานทางเว็ปไซตของโรงเรียน โดย
กรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกชองแลวปฏิบัติตามคำแนะนำ  
เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการให
แลวเสร็จหลังยื่นเรื่อง 2 วันทำการ แตสำหรับผูปกครองที่ยังคาง
ชำระคาธรรมเนียมตางๆจะไดรับเอกสารหลังยื่นเรื่อง 7 วันทำการ 
โดยจะตองชำระคาธรรมเนียมทุกรายการใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร 

ขอหนังส�อรับรองทำว�ซ�า เป�ดให�บร�การออนไลน�แล�ว

วันว�างช�วงป�ดเทอม
ขอความรวมมือผูปกครองใหแนวทางนักเรียนในการใชเวลาวางใน
ชวงวันหยุดใหเปนประโยชนคอยดูแลเรื่องการใชสื่อออนไลนตางๆ
ของนักเรียนอยางใกลชิด และติดตามการนัดกันของกลุมเด็กนักเรียน 
หากโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆ จะมีจดหมายแจงไปถึงผูปกครองเพื่อ
ขออนุญาตกอนทุกครั้ง  หากไมแนใจวานักเรียนมาทำกิจกรรมที่
โรงเรียนหรือไม กรุณาโทรสอบถามที่แผนกธุรการ

เวลาทำการแผนกธุรการช�วงป�ดภาคเร�ยนที่ 1/2558 
เปดทำการวันจันทร –เสาร  เวลา 8.30 – 16.00 น. / ปดทำการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
แผนกอนุบาล โทร. 0-2674-2450-2      แผนกประถมและมัธยม โทร. 0-2213-0117,0-2212-0157,0-2212-9930-1

โรงเร�ยนสารสาสน�เอกตรา ขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านที่ได�ให�ความร�วมมือกับทางโรงเร�ยนเป�นอย�างดี 
ในการสนับสนุนเป�นกำลังใจให�กับนักเร�ยน ทั้งในด�านการศึกษา และการเข�าร�วมทำกิจกรรมต�างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบ 

ข�อปฏิบัติของทางโรงเร�ยนด�วยดีเสมอมา หากมีส��งใดที่ทำให�ท�านไม�ได�รับความสะดวก ต�องขออภัยมา ณ โอกาสนี้



ค�าย October Camp 2015

ค�ายส�งเสร�มและพัฒนาความสามารถทางด�านว�ชาการ (ไม�เส�ยค�าใช�จ�าย) 

1. Let’s do it! 
Kids’ Camp 2015

2. Robot Camp 

เนนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู และ
กระบวนการคิดโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ 
ผานการจัดกิจกรรมเปนฐานตางๆ อาทิเชน 
ฐานธรรมชาติศึกษา, ฐานCooking, ฐานนัก
ออกแบบและนักสราง เปนตน

เนนการเรียนรูและปฏิบัติการประกอบหุนยนต 
การวางตำแหนงเซ็นเชอร การติดตั้งโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต การ Load 
Program การทดสอบหุนยนต และแขงขัน
หุนยนต ในสนามแขง

Y.1-Y.3

150 คน

08.30-14.00 น.

Y.5-Y.8 

20 คน

08.30-14.00 น.

อาคาร 6 
แผนกประถม

หอง Computer 
แผนกมัธยมปลาย 

(ซ.สาธุประดิษฐ 26)

2,000 บาท

3,500 บาท

ผลงานของนักเรียน

หุนยนตผลงานของนักเรียน

พิพิธภัณฑเด็ก ศูนยการเรียนรู
สำหรับครอบครัวเขตทุงครุ  

หมายเหตุ :  สำหรับผูที่ตองการใชบริการรถโรงเรียน กรุณาตรวจสอบราคาที่หมายเลข 085-111-0260

พัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับสูงอยาง
เขมขน ตามประเภทวงดนตรีของตนเอง โดยแบง
นักเรียนออกเปน วง Symphonic Band, วง String, 
วง Chorus, วง Jazz Band และ วงดนตรีไทย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนดานดนตรีสูมาตรฐาน
สากลและเตรียมพรอมสำหรับการแสดง และ
การแขงขันในรายการตางๆ

การฝกซอมทักษะดานกีฬาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการ
พัฒนาเทคนิคการเลนในระดับสูง เพ่ือเตรียมพรอม
สำหรับการแขงขันในรายการตางๆ

เรียนเสริมเนื้อหาและขอสอบ O-NET ม.3 
ในรายวิชา คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, 
ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

แผนวิทย-คณิต: เรียนปรับพื้นฐานวิชาฟสิกส เคมี 
ชีววิทยา และคณิตศาสตร
แผนศิลป: เรียนปรับพื้นฐาน English Grammar 
และคณิตศาสตร

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ผานกิจกรรม 
Debate เพื่อการแขงขันในรายการตางๆ 

เตรียมความพรอมสำหรับการสอบแขงขันการคิดและ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยเนนกลยุทธ
และเทคนิคที่ใชในการทำโจทยรูปแบบตางๆ

1. ค�ายพัฒนา
ศักยภาพด�านดนตร�

2. ค�ายพัฒนา
ศักยภาพด�านกีฬา

3. ค�ายติวเข�ม 
O-NET ม.3

4. ค�ายปรับพ�น้ฐาน
ด�านว�ชาการ ม.4

5. Debate Camp

6. ค�ายติวเข�มการคิด
และการแก�ป�ญหาทาง
คณิตศาสตร� คร้ังท่ี 16

วงดนตรีประถม
09.00-12.00น.

วงดนตรีมัธยม
09.00-16.00น.

13.00-15.00น.

09.00-12.00น.

09.00-12.00น.

13.00-16.00น.

09.00-12.00 น.

อาคารดนตรี
แผนกประถม

และมัธยม

สนาม
แผนกประถม

และมัธยม

08.45 
พรอมกันที่สนาม

แผนกมัธยมปลาย

08.45 น. 
พรอมกันที่สนาม

แผนกมัธยมปลาย

หอง Multimedia ชั้น 2
แผนกมัธยมปลาย

- นักเรียนประถม 
พรอมกันที่ Canteen 1
-นักเรียนม.ตน เรียนที่

แผนกม.ปลาย

สำหรับนักดนตรี Y.9
จะจัดชดเชยการติวO-NET 
ใหชวงเชา 07.30-08.15 น. 

ในเดือนพฤศจิกายน

ลงทะเบียนเรียนที่ 
Website ของโรงเรียน

ลงทะเบียนเรียนที่ 
Website ของโรงเรียน

นักดนตรี
ของโรงเรียน

นักกีฬาฟุตซอล 
และบาสเกตบอล

ของโรงเรียน

นักเรียนชั้น Y.9

นักเรียนชั้น Y.10 

นักเรียนชมรม 
Debate

นักเรียนโครงการ
ติวการคิดและ

การแกปญหาทาง
คณิตศาสตร

หมายเหตุ : 1. นักเรียนโครงการจะไดรับเอกสารจดหมายเชิญเขารวมโครงการเพื่อใหผูปกครองตอบรับในการรวมคายและนำสงที่ครูผูรับผิดชอบโครงการ
    2. เนื่องจากคายสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานวิชาการเปนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยไมมีคาใชจาย 
        นักเรียนสามารถซื้ออาหารวาง / อาหารกลางวัน จากรานคาที่เปดใหบริการไดในชวงวันที่มีกิจกรรม

(รวมอาหารวางและ
อาหารกลางวัน)

(รวมอาหารวางและ
อาหารกลางวัน)


