ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2561

ยินดีตอนรับนักเร�ยนเกาและใหมทุกคนเขาสูภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองทุกทานที่ไววางใจ สงบุตรหลานเขาศึกษาที่โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
สำหรับผูปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเปนหวงในการเขาเรียนครั้งแรก
ของบุตรหลาน แตหากทานใหกำลังใจและปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอยางตอเนื่อง
พรอมๆกับใหความรวมมือกับทางโรงเรียน เพียงไมกี่วันนักเรียนก็จะมาโรงเรียนไดอยางมีความสุข

ในชวงระหวาง Summer Course 2018 (27 มี.ค.-27 เม.ย. 2561) มีรายละเอียดกำหนดการตางๆ และขอความรวมมือผูปกครอง ดังนี้
ปฎิทินกิจกรรม
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
หยุดวันจักรี
6 เม.ย. 61
12-16 เม.ย. 61 หยุดเทศกาลสงกรานต
17 เม.ย. 61 เปดเรียนตามปกติ
จำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเปานักเรียน
- แผนกอนุบาล จำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ
2-11 เม.ย. 61 และกระเปานักเรียน ทุกแผนก
วันจันทร-ศุกร เวลา 7.15-16.00 น.
- แผนกประถม (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
9-20 เม.ย. 61 - แผนกอนุบาล-ประถม
โถงลางอาคาร 3
- แผนกมัธยม - แผนกมัธยม
17-20 เม.ย. 61 โถงลางอาคาร Baptist

วัน/เดือน/ป
14 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61

กิจกรรม
Downloadตารางสอนและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ที่ www.ektra.ac.th
เปดเรียนชั้น NC-KG.2
เปดเรียนชั้น KG.3
เปดเรียนชั้น Y.1-Y.12

เวลาเรียน 8.30 – 15.00 น.
เวลาเรียน 8.00 – 15.00 น.
เวลาเรียน 7.30 – 15.20 น.

เริ่มเรียนพิเศษเย็น วิชาการไทยตั้งแตเปดเรียนวันแรก โดยเวลาเรียน
ตอเนื่อง จากเวลาเลิกเรียน 1 ชม.โดยผูปกครองสามารถแจงไดที่
ครูประจำชั้นหรือธุรการ แตละแผนก สวนรายวิชาพิเศษอื่นๆและ
วิชาการตางประเทศ เริ่มเรียนมิถุนายน 2561 เปนตนไป
(รายละเอียดจะแจงใหทราบในเดือนพฤษภาคม)

การติดตอแผนกธุรการภาคฤดูรอน (Summer)

แผนกธุรการ เปดทำการวันจันทร-ศุกร เวลา 7.30 – 16.00 น. และวันเสารเวลา 8.30-16.00 น.
โทร 0-2213-0117, 0-2212-0157 หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

การรับหนังสือ

นักเรียนจะไดรับหนังสือตามตารางสอนกับครูประจำชั้น ปการศึกษา 2561 ในวันเปดภาคเรียนวันแรก
สำหรับนักเรียนใหมเมื่อไดรับใบรายการสั่งหนังสือจากครูประจำชั้นแลว ผูปกครองกรุณาชำระเงินคาหนังสือที่หองธุรการ
NC-Y.11 นร.ใหม จะไดรับใบสั่งหนังสือ ในวันพุธที่ 28 มี.ค. 61 กำหนดชำระเงินที่หองธุรการ ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61

เกร็ดความรู

ในยุคปจจุบันนี้ สื่อสังคมออนไลนหรือ Social Media ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จากผลสำรวจของ
สำนักงานสถิติแหงชาติ เมื่อป2554 คนไทยเริ่มใชเทคโนโลยีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป โดยเยาวชนอายุ 15-24 ปใชอินเทอรเน็ตรอยละ
51.9 และรอยละ 42.2 ใชโทรศัพทมือถือเลนเกม นอกจากนี้เยาวชนไทยยังใชอินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ
สูงถึง 3.1 ชั่วโมงตอวันซึ่งครองแชมปอันดับ 1 ในเอเชีย จากการวิจัยพบวา เยาวชนที่ติดอินเทอรเน็ตมีขนาดสมองสวนหนาเล็ก
และมีการเชื่อมโยงของเซลลประสาทของสมองสวนหนาลดลง ขาดทักษะการอยูรวมกับผูอื่น และอาจทำใหจุดรับภาพจอตาเสื่อม
หรือตาบอด เนื่องจากการใชสายตาตลอดเวลาจะทำใหกลามเนื้อตาลา ตาแหงและมองเห็นไมชัด
การทำกิจกรรมยามวางที่เปนประโยชน เชน การออกกำลังกาย
การบำเพ็ญประโยชนตอสังคมหรือการทำกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานตางๆ
จะชวยใหสุขภาพแข็งแรง พัฒนาศักยภาพตนเองและยังชวยถนอมดวงตา
เนื่องจากใชเวลาในการใชงานอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือลดนอยลง

การซื้อเคร�่องแบบนักเร�ยน / ชุดพละ

ทางโรงเรียนใหบริการจำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเปานักเรียนในวันจันทร-ศุกร
ตั้งแตวันอังคารที่ 17 เม.ย.-วันศุกรที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 07.15 - 16.00 น (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ),วันจันทรที่ 7 – วันศุกรที่ 11 พ.ค.
และ วันเสารที่ 21 และ 28 เม.ย. 61 เวลา 8.30 - 16.00 น. ตามสถานที่จำหนาย ดังนี้
แผนก
สถานที่
หมายเหตุ
หองเครื่องเขียน
อนุบาล
-ประถม แผนกอนุบาล-ประถม
ซอยสาธุประดิษฐ 20
มัธยม

หองเครื่องเขียน
แผนกมัธยม
ซอยสาธุประดิษฐ 26

นักเรียนใหมระดับชั้นอนุบาลครูประจำชั้นจะวัด size ชุดนักเรียนและชุดพละใหนักเรียน
จากนั้นจะสงแบบฟอรมการสั่งซื้อใหผูปกครอง โดยผูปกครองกรุณาชำระเงินตามจำนวน
ที่จะสั่งซื้อกับครูประจำชั้น ทางโรงเรียนจะจัดสงใบเสร็จไปพรอมกับรายการที่สั่งซื้อ
สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ
นักเรียนใหมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนจะมีจดหมายแจงผูปกครองอีกครั้ง ภายหลังเปดภาคเรียน

การรับ-สงนักเร�ยนแผนกอนุบาล-ประถม (NC - Y.6)
นักเรียนจะไดรับบัตรจอดรถกับครูประจำชั้นในวันแรกของการเรียน Summer
ขอความกรุณาไวหนารถทุกครั้งที่มารับนักเรียนกลับ เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อนักเรียนขึ้นรถ
อนึ่ง สำหรับนักเรียนใหมชั้น NC – KG.1 เพื่อใหนักเรียนคอยๆปรับตัวในการมาโรงเรียน ผูปกครองมารับนักเรียน
ไดตั้งแตเวลาเที่ยง เปนตนไป จนถึงวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 สวนสัปดาหถัดไป เลิกเรียนตามปกติในเวลา 14.00 น.
ระดับชั้น
บัตรจอดรถ
จุดรับสง
ระดับชั้น
บัตรจอดรถ
จุดรับสง
อาคาร
1
Y.2 -Y.3
NC
สีเหลือง
สีฟา
โถงลางอาคาร
คาย Wheels Ahead สีเขียว
KG.1 – KG.3
สีฟา
โถงลางอาคาร
Dominic 2
Dominic 1
คาย Full Steam
Y.4 – Y.6
สีสม
สีชมพู
Y.1
สีเหลือง
อาคาร 6
คาย English Camp
สีสม
หมายเหตุ : เนื่องจากนักเรียนสวนใหญจะเลิกพรอมกันในเวลา 14.00 น.ขอความกรุณาผูปกครองมารับนักเรียน
เวลา 14.10-14.30 น. เพื่อบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดและเกิดปญหารถสะสมภายในโรงเรียน

เวลาเขาเร�ยน-เลิกเร�ยน
NC-KG.1
KG.2-KG.3
Y.1-Y.3
Y.4-Y.12

8.15-8.30

9.20-9.40

8.10-8.30

9.10-9.30
9.50-10.10

10.30-11.00
11.00-11.30
11.10-11.50
11.50-12.30

11.00-12.30
11.30-12.30
N/A

13.20-13.30
13.10-13.20
13.50-14.00

ชวงเวลาพัก-พักกลางวัน

14.00

*ยกเวนนักเรียนที่ลง
เรียนคอรสเพิ่มเติม
ภาคบาย เวลาเลิก
เรียนเปนไปตามที่
แตละคอรสกำหนด

อนุบาล - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน โดยจะมีรายการอาหารใหผูปกครองทราบทุกสัปดาห
สวนชวงเชามีนมถั่วเหลืองหรือโอวัลติน และใหผูปกครองเตรียมนมอยางนอย 2 กลองสำหรับทาน กอนนอนและ ชวงอาหารวาง
ประถมและมัธยม - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน โรงอาหารของแตละแผนกจะมีรานจำหนาย
อาหารของวาง ขนมและเครื่องดื่ม ในราคาประมาณ 5-20 บาท นักเรียนสามารถซื้อรับประทาน ไดในชวงระหวางพักคาบเรียนหรือ
พักกลางวัน จึงขอความรวมมือจากผูปกครองในการใหเงินนักเรียนมาใชจายในแตละวันตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : เนื่องจากอากาศที่คอนขางรอน โปรดพกกระติกน้ำมาโรงเรียนทุกวัน
หากผูปกครองประสงคจะใชบริการรถโรงเรียน
กรุณาติดตอคณะทำงานชมรมรถโรงเรียน โทร.085-111- 0260

พิเศษ!!

สำหรับผูปกครองนักเรียน NC – Y.1 ที่ไมสะดวกมารับนักเรียนในเวลา 14.00 น.
แผนกอนุบาลเปดคอรสรับฝากเลี้ยงตั้งแตเวลา 14.00 - 17.00 น. อัตรา 3,000 บาท
และเวลา 16.15 - 17.00 น. อัตรา 2,000 บาท (รวมคาของวาง)

