เขาสูชวงสุดทายของภาคเร�ยนที่ 1/2561 แลว
มาอานขาวสารดีๆจาก Newsflash กันเถอะ

ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2561

กำหนดการสอบ / เปด-ปด ภาคเร�ยน / การแจงผลสอบ ผาน - ไมผาน / การรับผลการเร�ยน
กำหนดการ

แผนก

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Y.12

มัธยม

ซอมเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค Y.12
ประชุมผูปกครอง Y.9
ซอมเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน Y.12

มัธยม

วันที่
พฤ. 20 – ศ. 21 ก.ย. 61
จ. 24 – พ. 26 ก.ย. 61

รายละเอียด
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูตางชาติ Y.12
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูไทย Y.12

พฤ. 27 - ศ. 28 ก.ย. 61

ซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค Y.12

มัธยม
ส. 29 ก.ย. 61
มัธยม
จ. 1 - อ. 2 ต.ค. 61
มัธยม
จ. 1 ต.ค. 61
อนุบาล-ประถม จ. 1 - อ. 2 ต.ค. 61
ประถม-มัธยม อ. 2 - พ. 3 ต.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 อนุบาล-ประถม พ. 3 - พฤ. 4 ต.ค. 61
อ. 2 - ศ. 5 ต.ค. 61
อนุบาล
ทุกแผนก พฤ. 4 - ศ. 5 ต.ค. 61
Day Camp KG.3
เขาคายลูกเสือ Y. 6
ประชุมผูปกครอง Y.6
ซอมเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน Y.7 - Y.11

กิจกรรมประชุมผูปกครอง Y.9
กิจกรรมซอมเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน Y.12
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูไทย Y.10 - Y.11
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูตางชาติ KG.3 และ Y.6
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูตางชาติ Y.1-Y.5, Y.7-Y.11
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูไทย KG.3 และ Y.6
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูไทย KG.1
สอบปลายภาคเรียน 1/2561 วิชาการครูไทย KG.2, Y.1 - Y.5, Y.7 - Y.11

หมายเหตุ: การเรียนพิเศษเดือน ต.ค.ชวงวันสอบ (1-5 ต.ค. 61) นักเรียนทุกคนที่เรียนพิเศษ
ไมวาจะเคยเรียนวิชาพิเศษ หรือวิชาครูตางชาติใดๆใหเรียนพิเศษวิชาการไทยทั้งหมด

อนุบาล
ประถม
ประถม

ศ. 5 ต.ค. 61
ศ. 5 - อา. 7 ต.ค. 61
อา. 7 ต.ค. 61

กิจกรรม Day Camp KG.3
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ (SCOUT CAMP) Y. 6
กิจกรรมประชุมผูปกครอง Y.6

มัธยม

อ. 9 - พ. 10 ต.ค. 61

กิจกรรมซอมเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน Y.7- Y.11

มัธยม
อนุบาล
ประถม
มัธยม

จ. 8 - พ. 10 ต.ค. 61
คาย Happy Wanderer Return (Back to the Nature)
October Camp 2018
จ. 8 - ศ. 12 ต.ค. 61 คาย Think Fast KG.1-3 , คาย First Step (นักเรียนใหม NC. เทอม 2)
จ. 8 - ศ. 12 ต.ค. 61
คาย Back to the Nature (Y.1- Y.6)
พฤ. 11 - ศ. 12 ต.ค. 61
ซอมคุณลักษณะอันพึงประสงค Y.7 – Y.11
กิจกรรมซอมเสริมคุณลักษณะ
อ.9 ต.ค.61
ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน
อนุบาล
พ. 10 ต.ค. 61
สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น
ครูประจำชั้นแจงผลสอบนักเรียน Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2561
พ.
3
ต.ค.
61
ในแตละรายวิชา (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา / สถานที่ในการ
แจงผลสอบไมผาน
สอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)
Y.12
และกำหนดสอบซอม
พฤ. 4 - ศ. 5,
ครูประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
จ. 8 ต.ค. 61
ใหกับนักเรียน Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2561
หมายเหตุ : กรณีนร.แก “0” ครั้งที่ 1 ไมผานหรือไมดำเนินการสอบซอม ไมมีสิทธิขอรับเอกสารผลการเรียน 5 ภาคเรียน
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน Y.1 - Y.6 ที่สอบปลายภาคไมผาน และ
พฤ. 25 ต.ค. 61
Y.1 - Y.11
นักเรียน Y.7 - Y.11 ที่ติด “0” ในแตละรายวิชา ทาง Website ของโรงเรียน
ทุกแผนก
พฤ. 25 ต.ค. 61
เปดภาคเรียนที่ 2/2561
เปดภาคเรียนที่ 2/2561
อนุบาล-ประถม
กิจกรรมวันฮาโลวีน NC. - Y.3
พ. 31 ต.ค. 61
กิจกรรมวันฮาโลวีน
การรับผลการเรียน
(นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน)

ส. 3 พ.ย. 61
ประถม-มัธยม (เวลา 8.30 - 12.00 น.)

ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้
Y.1 โถงลางอาคาร Dominic 1
Y.5 - 6 โถงลางอาคาร
Y.2 - 3 โถงลางอาคาร Dominic 2
Dominic 1
Y.4 โถงลางอาคาร 4
Y.7-12 โถงลางอาคาร
St.John Baptist

กำหนดการ
การรับผลการเรียน
(นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน)

แผนก
อนุบาล

วันที่
ส. 3 พ.ย. 61

(เวลา 13.00 - 16.00 น.)

สอบซอมปลายภาคเรียนที่ 1 ประถม-มัธยม จ. 5 - ศ. 30 พ.ย. 61
(ตามตารางสอนเสริมและ
สอบซอมที่ฝายวิชาการกำหนด)

รายละเอียด
ระดับชั้น NC. - KG.3 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้
NC. - KG.2 โถงลางอาคาร Dominic 1
KG.3
โถงลางอาคาร Dominic 2
- ครูประจำวิชาดำเนินการสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.1-Y.6 ที่สอบไมผาน ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
- ครูประจำวิชาดำเนินการสอนเสริมและสอบซอม ครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.7- Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2561

หมายเหตุ : กรณี นร. ที่สอบซอมตั้งแต 3 รายวิชา นักเรียนตองลงเรียนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียนวิชาการไทย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11 มัธยม
อา. 4 - ส. 11 พ.ย. 61
กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล-ประถม พฤ. 22 พ.ย. 61
Concert: Insight Music
ทุกแผนก พฤ. 22 - ศ. 23 พ.ย. 61
“The Sound of Million Dreams”
อนุบาล-ประถม
จ. 3 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพอแหงชาติ
ประถม-มัธยม
อ. 4 ธ.ค. 61
ทุกแผนก
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
จ. 10 ธ.ค. 61
ทุกแผนก จ. 17 – พฤ. 20 ธ.ค.61
Christmas Show
AFR Day (Apology,
ศ. 21 ธ.ค. 61
Forgiveness, Reconciliation) ทุกแผนก

เปดรับสมัครนักเร�ยนใหมปการศึกษา 2562
ตั้งแตชั้นเตร�ยมอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 4
**กำหนดขายใบสมัครวันที่ 3 กันยายน 2561 เปนตนไป**

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับ NC. – Y.3
Concert: Insight Music “The Sound of Million Dreams”
ฉลองครบรอบ 23 ป
กิจกรรมวันพอแหงชาติ ระดับชั้น NC. – Y.3
กิจกรรมวันพอแหงชาติ ระดับชั้น Y.4 – Y.12
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
Christmas Show ระดับ NC. – Y.12
กิจกรรมแหงการขอโทษ ใหอภัย คืนดี

การรับสมัครนักเร�ยนใหม
วันทดสอบ

ประกาศผล

การมอบตัว

วันที่ทดสอบ

KG.2 - KG.3

3 กันยายน 2561
เปนตนไป
9 ตุลาคม 2561

10 ตุลาคม 2561

ภายใน 7 วัน
หลังประกาศผลทดสอบ

Y.1 - Y.10

9 ตุลาคม 2561

10 ตุลาคม 2561

ระดับชั้น
NC. - KG.1

Yearbook 2561
ขณะนี้ทางโรงเรียนไดเริ่มจัดทำหนังสือรุน (Yearbook) ประจำป 2561
เพื่อรวบรวมภาพถายครู-นักเรียนทุกระดับชั้น รวมผลงาน และกิจกรรมตางๆ
ของนักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดปการศึกษา สำหรับทานที่ประสงคจะใหหนังสือรุน
เปนพื้นที่แสดงความภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือเพื่อเปนสื่อกลางประชาสัมพันธธุรกิจของทาน ไปยังเพื่อนผูปกครอง และหนวยงานตางๆ
ขอเชิญชวนทานใหการสนับสนุนหนังสือรุนตามรายละเอียด ในเอกสารที่ไดสงถึง
ผูปกครองแลวกอนหนานี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ธุรการ

เนื่องในวาระครบรอบ 23 ป โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
ทางโรงเรียนจึง ขอเชิญชวน ผูปกครอง นักเรียน และศิษยเกา
รวมสงผลงานประกวดคลิปวิดีโอ Cover เพลง Insight Music
ในรูปแบบ Chamber หรือ Solo โดยวงที่มีผลงานโดดเดน
จะไดรวมแสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ป
เปดรับผลงานตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม 2561
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ www.ektra.ac.th

กำหนดการถายรูปหมูเพื่อลงหนังสือรุน (Yearbook) ดังนี้

แผนก
อนุบาล

วันที่
12 - 16 พฤศจิกายน 2561

ประถม
มัธยม

5 - 7 พฤศจิกายน 2561
8 - 9 พฤศจิกายน 2561

**ยกเวนนักเรียน ม. 5 จะถายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561**

หมายเหตุ : รายละเอียดวันที่ถายรูปของแตละหอง ครูประจำชั้นจะเรียนใหทราบในสมุดจดการบาน / สมุดสื่อสาร ขอความกรุณาผูปกครองดูแลให
นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนใหเรียบรอยและหากไมจำเปน กรุณางดการหยุดเรียน

ขาวดี…!! สวนลด 5%
คอรสเร�ยนพ�เศษในภาคเร�ยนที่ 2/2561

เพื่อเปนการตอบแทนผูปกครองที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนดวยดีเสมอมา
ทางโรงเรียนไดมอบสวนลด 5% ทุกคอรสเรียนพิเศษ เฉพาะผูปกครองที่
ชำระคาเรียนพิเศษ ทั้งภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 เทานั้น

การเร�ยนพ�เศษเย็นในภาคเร�ยนที่ 2
จะเริ่มเรียนตั้งแตเปดเทอมวันแรก คือวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ซึ่งผูปกครองสามารถชำระคาเรียนพิเศษเดือนพฤศจิกายนลวงหนาได
ตั้งแตวันนี้ - 25 ตุลาคม 2561 เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเนื่อง หากเกินกำหนดนี้ ทางโรงเรียนจะใหสิทธิ์แกผูที่ลงชื่อ Waiting List
ไดสิทธิ์ลงเรียนแทน

!!
ษ
ศ
เ
ิ
พ
คอรสเรียนวันเสาร

ประชาสัมพันธ…คอรสเร�ยนพ�เศษที่ยังมีที่นั่งวาง

ทานผูปกครองที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียนพิเศษ หรือตองการเปลี่ยนคอรสเรียนใหกับบุตรหลาน
ทานสามารถตรวจสอบคอรสที่ยังมีที่นั่งวาง ตามขอมูลดานลางนี้
• โยคะ KG.1
• เทควันโด KG.1 - KG.2, Y.4 – Y.6
• English KG.1 – Y.6
• Dance KG.3 – Y.6
• Fly Forwards Y.4 - Y.6
• Phonics Y.1
• Reading Club Y.1
• Let's play with Science Y.2 - Y.3
• Mathematics Activity Y.1 – Y.4
• Let's play with English (Computer gaming) Y.4 - Y.6
• Woodwind Y.4

สำหรับ ป.1-6

Science & Maths-Whizz Course
คอรสที่มุงเนนพัฒนาศักยภาพทางดาน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

• Brass Y.4 - Y.6
• Science Lab Y.4 - Y.6
• Chinese Y.2 – Y.4
• Japanese Y.4
• นาฏศิลป Y.2 - Y.3
• Robot Y.4 -Y.6
• Keyboard Y.1
• ขิม Y.1 - 4
• Guitar Y.4 - Y.6
• ซอ-จะเข-ระนาด Y.4 - Y.6

เปดรับสมัครนักเรียนใหมในภาคเรียนที่ 2/2561
ตั้งแตวันนี้ ที่แผนกธุรการ
โดยเริ่มเรียนตั้งแตเสารที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
(ไมมีพื้นฐาน..ก็เรียนได)
สวนนักเรียนเกา กรุณาติดตอชำระคาเรียน
สำหรับภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

หากทานสนใจสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่แผนกธุรการ

ชองทางการชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
การชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ผูปกครองสามารถ ชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่แผนกธุรการ
โดยมี 4 ชองทางในการชำระคาธรรมเนียมการศึกษา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามตารางดานลางนี้

คาธรรมเนียมที่ชำระได
คาธรรมเนียม
การศึกษา / คา คา หลัคกสูา ตร
คาธรรมเนียม แอร อาหาร GAC
Extra Class

ว�ธีการชำระ
เงินสด

แคชเชียรเช็ค /
เช็คธนาคารขีดครอม
สั่งจายในนาม
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
ชำระผานบัตรเครดิต
Visa หรือ Master
(ไมรับบัตร Diner, Amex)

ชำระผาน
ระบบQR Code

คาธรรมเนียม

หมายเหตุ

*เช็คธนาคาร
สาขาตางจังหวัด
มีคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
ที่ตองชำระเพิ่มเติม*

1.5%

ฟรี!!คาธรรมเนียม
ตลอดป พ.ศ.2561

(โปรดระบุชื่อ – สกุล ของนักเรียน
และหมายเลขโทรศัพทของทาน
ใหชัดเจนที่ดานหลังเช็ค)

** การชำระผานบัตรเครดิต
และ QR Code
ตองแยกชำระคาอาหาร
(NC-Y.4: 3,000.- /
Y.5-9: 3,500.-)
และคาหลักสูตร GAC
(Y.10-12: 23,000.-)
เปนเงินสดเทานั้น**

การปรับเวลาในคาบเร�ยนระดับชั้น Y.4 - Y.12 ในภาคเร�ยนที่ 2

ในภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น Y.4 - Y.12 ไดจัดการเรียนการสอน
โดยการปรับลดเวลาเรียน เพื่อแบงเวลาฝกซอมการแสดงชวงเทศกาลคริสตมาส
จากเดิมเวลาเรียนคาบเรียนละ 50 นาที ปรับเหลือคาบเรียนละ 45 นาที และเดิม
เวลาพักกลางวัน 50 นาที ปรับเหลือ 40 นาที นักเรียนจึงมีเวลาฝกซอมการแสดง
วันละ 45 นาที โดยทางโรงเรียนจะปรับเวลาในคาบเรียน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม
2561 จากนั้น ตั้งแตเปดเรียนหลังวันหยุดปใหมจะกลับมาใชเวลาเรียนตามปกติ

การแจงลาออก
หากผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนศึกษาตอ ในภาคเรียนที่
2/2561 ผูปกครองตองติดตอยื่นคำรองลาออกที่แผนกธุรการ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หากแจงลาออกหลังจากวันที่
กำหนดนี้ ถือวาเปนการลาออกที่ผิดระเบียบ ผูปกครองตองชำระ
คาธรรมเนียมการศึกษาคงคางทั้งหมด และชำระคาธรรมเนียม
การศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 ดวย จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอรับเอกสารทางการเรียนได โดยใชเวลาดำเนินการดานเอกสาร
ภายใน 5-7 วันทำการ

การขอเอกสารทางการเร�ยน

ขอหนังส�อรับรองทำว�ซาออนไลน

หากผูปกครองตองการเอกสารทางการเรียนใดๆ
ของนักเรียนสามารถติดตอยื่นคำรองไดที่ธุรการโดยใชเวลา
ดำเนินการ 5 - 7 วันทำการหลังจากยื่นคำรองสำหรับ
ผูปกครองที่คางชำระคาธรรมเนียมตางๆ จะตองชำระใหครบ
ทุกรายการกอนการรับเอกสาร

โรงเรียนไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรองทำวีซานักเรียนออนไลน
( Visa Request Letter ) ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนโดยกรอกขอมูลใหถูกตอง
ครบถวนทุกชองแลวปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว
ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการใหแลวเสร็จหลังยื่นเรื่อง 2 วันทำการ แตสำหรับ
ผูปกครองที่ยังคางชำระคาธรรมเนียมตางๆ จะไดรับเอกสารหลังยื่นเรื่อง 7 วันทำการ
โดยจะตองชำระคาธรรมเนียมทุกรายการใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร

(กรณีชำระดวยเช็คจะไดรับเอกสารหลังจากวันที่ชำระ 7 วันทำการ)

ขั้นตอนงายๆ ในการดูแลสุขภาพชวงฤดูฝน
ฤดูฝนในชวงนี้ สงผลใหนักเรียนหลายคนไมสบาย เชน เปนไข ไอ และเจ็บคอ เพราะบางวันก็มีพายุเขา ฝนตกกระหน่ำและอากาศรอนอบอาว
วันนี้ทางโรงเรียนจึงขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนี้
1. พกรมหรือเสื้อกันฝน และพกผาขนหนูติดตัวไวตลอด เผื่อตองลุยฝนจะไดกางรมหรือใสเสื้อกันฝนปองกันได ถาหากสวนไหนของรางกายเปยกฝน
ก็จะไดใชผาขนหนูเช็ดตัวหรือซับผมใหแหงใหไดมากที่สุด
2. หลีกเลี่ยงการลุยน้ำทวมขัง หากจำเปนตองลุยน้ำทวม ควรสวมรองเทาบูททุกครั้ง แตถาไมมีรองเทาบูท
เมื่อกลับถึงบานตองรีบลางเทาใหสะอาดดวยน้ำสบูแลวเช็ดใหแหง เพราะน้ำที่ทวมขังจะมีเชื้อโรคอยูมากมาย
3. หากไอใหใชกระดาษทิชชูปดปากแทนมือ หรือสวมหนากากอนามัย เพื่อที่เชื้อโรคจะไดไมแพรกระจายมายังมือของเราและผูอื่นได
4. ทานอาหารที่มีประโยชนและถูกสุขลักษณะ เชน ทานอาหารปรุงสุก สะอาด และที่สำคัญ ควรลางมือกอนทานอาหารทุกครั้ง
5. พยายามอยาใหยุงกัด หากหลีกเลี่ยงไมได ควรทาโลชั่นกันยุงหรือฉีดตะไครหอมปองกันยุงเสริมเขาไปอีกวิธี เพื่อปองกันไมใหเปนไขเลือดออก

เชิญชวนสงผลงานนักเร�ยน
หากชวงปดเทอม นักเรียนไดไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม หรือไดไปแสดงความสามารถใดๆมา ทางโรงเรียนขอเชิญชวน ใหผูปกครอง
บอกเลาเรื่องราวและสงไฟลภาพถาย / ไฟลวีดีโอของนักเรียนมาที่ admin@ektra.ac.th เพื่อนำมาประชาสัมพันธทางหนาเว็บไซตของโรงเรียน
ใหเปนแบบอยาง และแรงบันดาลใจที่ดีกับนักเรียนคนอื่นๆ ตอไป

ประกาศ!

แผนกธุรการปดทำการ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
เปนเวลา 1 วัน เนื่องจากมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ขออภัยในความไมสะดวกมา ณ ที่นี้

เวลาทำการแผนกธุรการ ชวงปดภาคเร�ยนที่ 1 / 2561
เปดทำการ วันจันทร – วันเสาร เวลา 8.30 - 16.00 น. ปดทำการวันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ โทร 0 - 2213 - 0117, 0 - 2212 - 0157

โรงเร�ยนสารสาสนเอกตรา ขอขอบคุณผูปกครองทุกทาน ที่ ไดใหความรวมมือกับทางโรงเร�ยนเปนอยางดี
ในการสนับสนุนเปนกำลังใจใหกับนักเร�ยน ทั้งในดานการศึกษา และการเขารวมทำกิจกรรมตางๆ ตลอดจนปฏิบัติตาม
ระเบียบขอปฏิบัติของทางโรงเร�ยนดวยดีเสมอมา….หากมีส�งใดที่ทำใหทานไม ไดรับความสะดวก ตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้

