ขอตอนรับทานผูปกครอง คุณครูและนักเร�ยน
เขาสูภาคเร�ยนที่ 2 / 61

ฉบับวันที่ 9 พฤศจ�กายน 2561

ตารางปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจ�กายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561
แผนก

วัน / เดือน / ป

กำหนดการ

อนุบาล-ประถม

พฤ. 22 พ.ย. 61

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับ NC. – Y.3

ทุกแผนก

พ. 21 - ศ. 23 พ.ย. 61

ละครเวทีชุด Insight Music “The Sound of a Million Dreams”
ฉลองครบรอบ 23 ป โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

ทุกแผนก

ศ. 30 พ.ย. 61

กิจกรรม Cultural Day

อนุบาล-ประถม

จ. 3 ธ.ค. 61

กิจกรรมวันพอแหงชาติ NC. – KG.3 / Y.1 - 3

ประถม-มัธยม

อ. 4 ธ.ค. 61

กิจกรรมวันพอแหงชาติ Y.4 - 12

ทุกแผนก

จ. 10 ธ.ค. 61

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

ทุกแผนก

จ. 17 - พฤ. 20 ธ.ค. 61

กิจกรรมคริสตมาสโชว ระดับ NC. – Y.12

ทุกแผนก

ศ. 21 ธ.ค. 61

กิจกรรมแหงวันขอโทษ คืนดี ใหอภัย NC. – Y.12

ทุกแผนก

จ. 24 ธ.ค. 61 – อ. 1 ม.ค. 62

หยุดเทศกาลคริสตมาสและปใหม

เปดรับสมัครนักเร�ยนใหม ปการศึกษา 2562
การรับสมัครนักเร�ยนใหม
เปดรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2562
ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 4

ระดับชั้น

วันทดสอบ

ประกาศผล

NC. - KG.1

1 ก.ย. 61 เปนตนไป

วันที่ทดสอบ

29 พ.ย. 61

30 พ.ย. 61

KG.2 - KG.3
Y.1 - Y.10

งดรับของขวัญและของฝากทุกประเภท

มอบตัว
ภายใน 7 วัน
หลังประกาศ
ผลสอบ

เนื่องในเทศกาลคริสตมาสและปใหมเปนชวงเทศกาลวันหยุดยาวผูปกครองมักใชชวงเวลานี้ทองเที่ยว และซื้อหา
ของขวัญเพื่อมอบใหแกกัน ทางโรงเรียนสารสาสนเอกตรา จึงขอความรวมมือผูปกครองและนักเรียนงดเวนการใหของขวัญ,
ของฝาก,ของกำนัล, ทุกประเภทแกคุณครูและผูบริหารทุกทาน ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมในการปฎิบัติหนาที่อยาง
เต็มความสามารถใหแกนักเรียนทุกคนดวยความเสมอภาคโดยปราศจากอามิสสินจาง อนึ่ง หากผูปกครองพบการเรียกรับ
ของขวัญของฝากหรือของกำนัลใดๆ จากครูหรือผูบริหาร ขอความกรุณาแจงใหทางโรงเรียนทราบดวย

เตร�ยมพบกับละครเวที

ในโอกาสที่โรงเรียนมีวาระครบรอบ 23 ป ในปการศึกษา 2561 นี้ ทานจะไดพบกับละครเวที Insight Music
“The Sound of a Million Dreams” ซึ่งเปนละครที่ประกอบไปดวย 8 บทเพลงอันไพเราะจากหนังสือ Insight Music สรางขึ้น
เปนเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่มีความฝนจะเปนนักดนตรีแมตองพบกับปญหาและอุปสรรค แตเขาก็ยังคงตอสูและกาวตามฝน
เพราะมีคนรอบขางที่รักและใหกำลังใจ และการแสดงโขนในตอน “จองถนน” ซึ่งเปรียบการสรางทางไปกรุงลงกา เหมือนดั่งการ
สรางรากฐานทางการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะในฐานะผูริเริ่มการเรียนการสอนระบบสองภาษาในประเทศไทย
การแสดงในครั้งนี้ นักเรียนจากชมรมการแสดง Ektra Drama Club, ชมรมดนตรี Ektra Music Club, ชมรมรองประสานเสียง
Ektra Chorus และชมรมโขน จะไดแสดงความสามารถตามความถนัด ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหโดดเดนขึ้นตามแนวทาง
ทฤษฎีพหุปญญาที่โรงเรียนยึดเปนแนวทางมาโดยตลอด

ขอเรียนเชิญทานผูปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป เขารวมชมและเปนกำลังใจ
ใหกับนักดนตรี และนักแสดงในการแสดงชุด Insight Music “The Sound of a Million Dreams”
ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 แผนกประถม
หมายเหตุ:

รอบวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำหรับผูปกครองนักแสดง
รอบวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำหรับผูปกครอง นักเรียนและบุคคลทั่วไป

เปดจำหนายบัตร ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน เปนตนไป ที่แผนกธุรการ

บัตรราคา 100 บาท

พิเศษ! ซื้อบัตรจำนวน 3 ใบขึ้นไป ไดรับสวนลด 15% (เฉพาะรอบเดียวกันเทานั้น)
**รายไดหลังหักคาใชจาย จะนำไปรวมบริจาคใหแกโรงพยาบาลศิริราช เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย**
สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-213-0117, 02-212-0157, 02-212-9930-1 E-mail : admin@ektra.ac.th

รูหร�อไม?

การออกกำลังกายในเด็ก ชวยเพ��มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

เปนที่ทราบกันดีวา การออกกำลังกายชวยใหรางกาย
แข็งแรง แตยิ่งไปกวานั้น การออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ โดย
เฉพาะในวัยเด็กจะชวยพัฒนาดานสมองใหมีความจำที่ดี และ
เสริมสรางทักษะกระบวนการคิด ซึ่งจะมีประโยชนตอการเรียนรู
เปนอยางมาก
นายแพทย สก็อต แม็คจินนิส อาจารยดานประสาทวิทยา
แหงโรงเรียนการแพทยฮารวารด กลาววา “จากหลายๆการศึกษา
พบวา คนที่ออกกำลังกายจะชวยเสริมสรางทักษะกระบวนการ
คิดและการจำ แตยังไมพบวาการออกกำลังกายแบบไหนคือสิ่ง
ที่ดีที่สุด” นอกจากนี้ การวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรานาดา ประเทศ
สเปน ชี้ใหเห็นวา เด็กที่มีสุขภาพที่แข็งแรงจะเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของสมองสวนหนา สมองสวนขางและสมองสวนกลีบ
ทายทอย ซึ่งมีสวนชวยดานจิตใจ การเรียนรู การพัฒนากลามเนื้อ
และการมองเห็น

ดร.ไอรีน อีสแบน คอรนีโอ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
กรานาดา ซึ่งเปนผูเขียนหลักของงานวิจัยนี้ ยังกลาวอีกวา เด็กที่
ออกกำลังกายจะมีความสามารถทางวิชาการที่ดีขึ้น เพราะสมองไดรับ
การกระตุน นอกจากนี้ การวิจัยยังทำใหทราบอีกวา เด็กที่มีภาวะ
น้ำหนักเกินหรือเด็กที่เปนโรคอวนมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากเดิม 32 ลานคน
ในป พ.ศ. 2533 เพิ่มเปน 41 ลานคนในป พ.ศ. 2559 จากทั่วโลก
จะเห็ น ได ว  า อั ต ราการเพิ ่ ม ขึ ้ น ของภาวะโรคอ ว นได ก  า วกระโดด
อยางมากในประเทศที่กำลังพัฒนา และแซงประเทศที่มีรายไดสูงไป
เรียบรอยแลว เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นำไปสูการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมการกินและวิถีชีวิต
การออกกำลังกายเปนประจำ จึงเปรียบเสมือนยาวิเศษ ไมวา
จะเปนการเดิน เลนกีฬา ทำความสะอาดบาน หรือการเคลื่อนไหว
รางกายที่ทำใหมีเหงื่อ จะชวยบริหารหัวใจ อีกทั้งชวยลดความเครียด
ความวิตกกังวล และชวยพัฒนาทางดานอารมณใหดียิ่งขึ้น

แหลงที่มา www.health.harvard.edu [link: https://is.gd/nSMrN7], www.weforum.org [link: https://is.gd/85OMgD]

