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มีข�าวสารมากมายมาฝากเช�นเคย 
ติดตามอ�านได�เลยค�ะ

ปฎิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ�-เดือนพฤษภาคม 2560
กำหนดการ            แผนก             วันที่                                       รายละเอียด

พิธีโมทนาคุณ

พิธีโมทนาคุณ

Thai Final Exam Y.10 – Y.11

Foreign  Final Exam   KG.3- Y.11

Thai Final Exam  KG.1-Y.11

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

- ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

- ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น และเรียนเสริม
ในรายวิชาที่สอบไมผาน ตามตารางเรียนเสริมและ

ตางรางสอบซอมที่ขึ้น Website ของโรงเรียน

- ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

- ลงทะเบียนเวลา 13.30-14.00 น. และเรียนเสริม
ในรายวิชาที่สอบไมผาน ตามตารางเรียนเสริมและ

ตารางสอบซอม ที่ขึ้น Website ของโรงเรียน
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รายวิชาครูไทย
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ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2560

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามวันเวลาที่กำหนดจะไมไดรับผลการเรียนปพ.6 
และตองลงเรียนพิเศษเย็นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปการศึกษา 2560 กอนดำเนินการสอบซอม

Concert วันทรงดนตรี

ทุกระดับชั้นรับผลการเรียนเวลา 08.30 - 12.00 น.

ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น เพื่อพบปะพูดคุย
สถานที่รับผลการเรียน
NC.-KG.2    Canteen (แผนกอนุบาล)
KG.3- Y.1 อาคาร 6 (แผนกประถม)
Y.2-3         โถงลางอาคารใหม (แผนกประถม)
Y.4-6        โถงลางอาคาร St.John Bosco (แผนกมัธยม)
Y.7-12  โถงลางอาคาร St.John Baptist (แผนกมัธยม)

เรียนคอรสSummer Course 2017

Download ตารางสอนและ
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ที่ www.ektra.ac.th

เปดเรียนทุกระดับชั้น (ยกเวน KG.2 เปด 16 พ.ค. 60)

Download ตารางสอนและ 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

เปดภาคเรียนที่ 1 / 2560

หมายเหตุ: 1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้น Year1 / Year 7 / Year 10 ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer ตามคอรสเรียนในแตละระดับชั้น  
       เพื่อเปนการเตรียมพรอมเนื้อหาความรูของนักเรียนสำหรับการเรียนชวงชั้นเรียนใหม
   2. นักเรียนที่มีผลการเรียนไมผาน 3 รายวิชาขึ้นไป ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

มัธยม / ประถม

อนุบาล

มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

อนุบาล

ประถม-มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

ทุกแผนก

ทุกแผนก

ทุกแผนก

กิจกรรมปดปการศึกษา

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

วันทรงดนตรี

รับผลการเรียน ปพ.6
(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

Summer Course 2017



การติดต�อธุรการภาคฤดูร�อน 
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 

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

การขอหนังสือรับรองทำว�ซ�านักเร�ยน

การขอเอกสารต�างๆ

การแจ�งนักเร�ยนลาออก
นักเรียนที่ไมประสงคจะเรียนตอในปการศึกษาถัดไปจะ
ตองมา ติดตอยื่นใบคำรองลาออก ไมเกินวันที่ 30 เมษายน 
2560 หากเลยจากนี้ ถือวาทานประสงคจะศึกษาตอใน
ปการศึกษาใหม และถาทานแจง ลาออกหลังจากวันที่ 
30 เมษายน 2560 ทานจะตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาใหมกอน จึงจะไดรับ เอกสาร
สำคัญจากทางโรงเรียน สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปการศึกษา
2559) ระเบียบเปนไปตามที่ระบุไวในใบแจงจำนงศึกษาตอ

การขอเอกสารตางๆ การย่ืนคำรองเพ่ือขอเอกสารทางการเรียน หรือ เอกสารใดๆจากทางโรงเรียน ผูปกครองสามารถมาติดตอ
ขอรับเอกสาร ไดหลังจากวันท่ีย่ืนคำรองแลว 7 วันทำการ สำหรับเอกสารท่ีตองติด รูปถายนักเรียนดวยน้ัน จะใชรูปถาย
ขนาด 1.5 น้ิว เปนภาพถายชุดนักเรียนหนาตรง ทรงผมเรียบรอยตาม ระเบียบ และเห็นกระเปาเส้ือนักเรียนท่ีมีตราโรงเรียน


