เขาสูชวงสุดทายของภาคเร�ยนที่ 2/2561 มีขาวสารมากมาย
มาฝากเชนเคย ติดตามอานไดเลยคะ

ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองและศิษยเกาทุกทาน ที่ไดใหเกียรติ
เขารวมกิจกรรม Sports Carnival 2018 พรอมกับใหกำลังใจบุตรหลานและรุนนอง
ของทานในการแขงขันกีฬาและการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังสนับสนุน
ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณในการเชียรกีฬา ฯลฯ ใหกับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมาก
ที่รวมเชียร, เลนเกม และขบวนพาเหรดดวยตัวทานเอง สงผลใหกิจกรรม Sports
Carnival 2018 มีความอบอุน สนุกสนานและเต็มไปดวยความสุข

ปฎิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2562
กำหนดการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Y.12

แผนก

วันที่

มัธยม พ. 13 - ศ. 15,จ. 18 ก.พ. 62
อนุบาล
อ. 12 ก.พ. 62
กิจกรรม MI.
ประถม พฤ. 14 - ศ. 15 ก.พ. 62
มัธยม
ศ. 15 ก.พ. 62
หยุดวันมาฆบูชา
ทุกแผนก
อ. 19 ก.พ. 62
กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก
มัธยม
พ. 20 ก.พ. 62
กิจกรรมปดปการศึกษา
ทุกแผนก
ศ. 22 ก.พ. 62
จ. 25 ก.พ. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ทุกแผนก อ. 26 - พ. 27 ก.พ. 62
KG.3 - Y.11
พฤ. 28 ก.พ. - ศ. 1 มี.ค. 62
มัธยม
O-NET Y.12
ส. 2 - อา. 3 มี.ค. 62
อนุบาล
Farm Carnival
จ. 4 มี.ค. 62
มัธยม
GAC Graduation
อ. 5 มี.ค. 62
มัธยม
กิจกรรม PROM Y.12
พฤ. 7 มี.ค. 62
มัธยม
จ. 4 มี.ค. 62
พฤ. 7 มี.ค. 62
อนุบาล
ศ. 8 มี.ค. 62
ศ. 1 มี.ค. 62
(ประกาศ Y.12)
พ. 6 มี.ค. 62
แจงผลสอบ
เฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน ประถม-มัธยม (ประกาศ Y.1 - 11)
จ. 4 - ศ. 8 มี.ค. 62
(สอบซอม Y.12)
พฤ. 7 - อ. 12 มี.ค. 62
(สอบซอม Y.1 - 11)

รายละเอียด
สอบปลายภาควิชาการไทยและวิชาการภาษาอังกฤษ Y.12
Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2018 (M.I.)
หยุดวันมาฆบูชา
กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก(อินทรีทยาน) Y.12
พิธีโมทนาคุณปดปการศึกษา
สอบปลายภาควิชาการไทย Y.10 - Y.11
สอบปลายภาควิชาการภาษาอังกฤษ KG.3 - Y.11
สอบปลายภาควิชาการไทย KG.1 - Y.11
สอบ O-NET ม.6
กิจกรรม Farm Carnival ระดับชั้น NC. - KG.3
GAC Graduation ครั้งที่ 8
พิธีมอบเกียรติบัตร และ กิจกรรม PROM Y.12 (อินทรีทยาน)
สอบซอมคุณลักษณะนร. Y.7 - 11
ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน
สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น
ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน
รายวิชาครูไทยและครูตางชาติ (Y.7 - 12 สามารถตรวจสอบ
เลขประจำตัวนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาตางๆ
และตารางสอบซอมไดที่ทาง Website ของโรงเรียน)
สอบซอมตามตารางเวลาที่กำหนดและ
ลงทะเบียนกอนเวลาสอบซอม 30 นาที

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามวันเวลาที่กำหนดจะไมไดรับผลการเรียนปพ.6
และตองลงเรียนพิเศษเย็นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปการศึกษา 2562 กอนดำเนินการสอบซอม

กำหนดการ

รับผลการเรียน ปพ.6
(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

Summer Course 2019
เปดภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2562

แผนก

วันที่

รายละเอียด

ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้
ส. 23 มี.ค. 62
- Y.1
โถงลางอาคาร Dominic 1
(8.30
น.
12.00
น.)
- Y.2 - 3 โถงลางอาคาร Dominic 2
ประถม-มัธยม
- Y.4
โถงลางอาคาร 4
- Y.5 - 6 โถงลางอาคาร Dominic 1
- Y.7 - 12 โถงลางอาคาร St.John Baptist
ระดับชั้น NC.- KG.3 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น
ส.
23
มี
.
ค.
62
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้
อนุบาล
- NC. - KG.2 โถงลางอาคาร Dominic 1
(13.00 น. - 16.00 น.)
- KG.3
โถงลางอาคาร Dominic 2
เรียน Summer Course 2019
อ. 26 มี.ค. ทุกแผนก
ศ. 26 เม.ย. 62 (รายละเอียดคอรส Summer จะแจงใหทราบปลายเดือนกุมภาพันธ)
หมายเหตุ: 1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้น Year1 / Year 7 / Year 10 ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer ตามคอรส
เรียนในแตละระดับชั้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมเนื้อหาความรูของนักเรียนสำหรับการเรียนชวงชั้นเรียนใหม
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนไมผาน 3 รายวิชาขึ้นไป ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer
เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

อนุบาล
ประถม-มัธยม

พ. 15 พ.ค. 62
พฤ. 16 พ.ค. 62

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับชั้น NC. - KG.3
เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับชั้น Y.1 -12

อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวยเสร�มสรางตนทุนชีว�ตของเด็กๆสูการเปนผู ใหญที่มีคุณภาพ
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทานผูปกครองทุกทานที่ใหเกียรติและความสนใจในการเขา
รวมฟงบรรยายพิเศษหัวขอ “บทบาทของพอแมในการดูแลลูกยุค 4.0 : รูเทาทันอิทธิพล Social Media”
โดยไดรับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผูอำนวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล) มาใหการบรรยายเมื่อวันเสารที่ 2 กุมภาพันธที่ผานมา
ในการนี ้ ท างโรงเรี ย นจึ ง ได ส รุ ป และหยิ บ ยกข อ ความ
บางสวนจากหนังสือ “ตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” ซึ่งเขียนโดย
รศ.นพ.สุริยเดว ใจความวา โรงเรียนมีความสำคัญตอเด็กๆเปน
อยางมาก เพราะเปนสถานที่ที่ชวยพัฒนาความรู รางกาย และจิตใจ
ใหเติบโตเปนผูใหญและอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
โดยนอกจากการเรียนรูภายในหองเรียนแลว การทำกิจกรรม
ตางๆตามความชอบหรือความถนัดจะชวยสงเสริมใหพวกเขาได
เรียนรูอยางอิสระและมีความสุข ฝกทักษะ การคิดวิเคราะห ลองคิด
ลองทำดวยตนเอง มีความเขาใจจากสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้น และพัฒนา
ทักษะ การอยูรวมกันกับผูอื่น
ยิ่งไปกวานั้น สังคมภายในโรงเรียนเปนสิ่งที่ไมควร
มองขามไป เพราะชวงเวลาสวนใหญของพวกเขาอยูที่โรงเรียน
ซึ่งสิ่งไมดีตางๆประกอบดวย

การลวงละเมิด
ทางเพศ
ยาเสพติด

ความรุนแรง

การรังแกกัน

หากโรงเรียนปลอดภัยจากสิ่งเหลานี้จะชวยลด
ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได อีกทั้งสงเสริม
ตอการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆใหดีมากขึ้นดวย
แมวาโรงเรียนจะเปนสถานที่สำคัญแหงหนึ่งในการ
เสริมสรางตนทุนชีวิตของเด็กๆ สูการเปนผูใหญที่สมบูรณใน
อนาคต แตในทุกภาคสวนตั้งแตครอบครัว ชุมชน ไปจนกระทั่ง
สังคม จำเปนตองรวมมือกัน โดยการมอบความรักความเขาใจ
และความเอาใจใส เพื่อใหพวกเขาไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ตามแนวทางของตนเอง
เปนไปอยางสรางสรรคและเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด
เพราะเด็กๆเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุหลากหลายชนิด
ที่คอยๆเจริญเติบโตเปนตนไมใหญของสังคมที่มี
ความแตกตางกันอยางงดงามและลงตัว

วัยรุนกับวันแหงความรัก
จากขอมูลการสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร ในป พ.ศ. 2561 เปดเผยขอมูลวา
กลุมตัวอยางนักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 2,100 คน อายุ 11-19 ป มีมุมมองเกี่ยวกับวันวาเลนไทน ดังนี้
วาเลนไทน
เปนวันแหงความรักที่
คนรักแสดงความรักใหกัน

ไมไดใหความสนใจ

39%

32%
11%

เปนวันที่ผูใหญชอบมาเตือน
เรื่องความรักจนเกินเหตุ

ในขณะเดียวกัน วัยรุน 2 ใน 3
มองวาชีวิตตนเองมีความสุข และ
อีกมากกวา 70% รูสึกเปนสุข
ในการชวยเหลือผูอื่น

ดังนั้น ในวันวาเลนไทนปนี้ หากนักเรียนมอบความรักความปรารถนาดีใหกับผูอื่น เชน ชวยสอนการบานหรือติวหนังสือ
ใหเพื่อน, ชวยเหลืองานเล็กๆนอยๆของพอแมผูปกครอง, บริจาคสิ่งของที่ไมใชแลวใหกับผูดอยโอกาส ฯลฯ ยอมเปนสิ่งที่สรางความสุข
ใจและคุณคาใหกับตนเองไดเปนอยางดี การตักเตือนจากผูใหญนั้น เปนเพราะความหวงใย และความปรารถนาดี นักเรียนชายควรมี
ความเปนสุภาพบุรุษใหเกียรตินักเรียนหญิง สวนนักเรียนหญิงก็ควรรูจักดูแลและใหคุณคากับตัวเอง ในยามที่เราไมสบายใจจากเพื่อน
ขอใหนักเรียนพูดคุยปรึกษากับพอแมผูปกครอง เพราะความรักจากครอบครัวคือความรักที่มั่นคงและตลอดไป

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเรียน
หนึ่งในแผนระยะยาวสำหรับมาตรการฝุนละออง
(ที่คาดวานาจะเปนปญหาตอเนื่องประจำทุกป)

ขอเรียนเชิญผูปกครองหรือมีญาติ เพื่อน คนรูจัก
ที่ประกอบธุรกิจการจัดสวนแนวตั้งบนอาคาร
แนะนำบริษัทเพื่อเขารวมเสนอราคามาที่
อีเมล admin@ektra.ac.th หรือติดตอแผนกธุรการ
โทร 02-213-0117, 02-212-9930-1

เชิญชวนสงผลงานนักเรียน
เชิญชวนสงผลงานนักเรียน หากชวงปดเทอม
นักเรียนไดไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมหรือไดไปแสดง
ความสามารถใดๆมา ทางโรงเรียน ขอเชิญชวนให
ผูปกครองบอกเลาเรื่องราวและสงไฟลภาพ ถาย/ไฟลวีดีโอ
ของนักเรียนมาที่ admin@ektra.ac.th เพื่อนำมาประชาสัมพันธ
ทางหนาเว็บไซตของโรงเรียนใหเปน แบบอยางและ
แรงบันดาลใจที่ดีกับนักเรียนคนอื่นๆตอไป

การแจงนักเรียนลาออก
หากเลยจากนี้
นักเรียนทุกระดับชั้น
การแจงลาออกหลัง 30 เมษายน 2562
ยื
น
่
ใบคำร
อ
งลาออก
ถือวาทานประสงค
(ยกเวน อ.3 ป.6 และ ม.3)*
ทานตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
ไมเกิน
ใหนักเรียนเรียนตอ
ที่ไมประสงคเรียนตอ
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาใหมกอน
30 เมษายน 2562
ในปการศึกษาถัดไป
จึงจะไดรับเอกสารทางการศึกษา
ในปการศึกษาใหม
* สำหรับนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3 (ปการศึกษา 2561) ระเบียบการลาออกเปนไปตามที่ระบุไวในใบแจงจำนงศึกษาตอ

ขอหนังสือรับรองทำวีซาออนไลน
โรงเรียนไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรอง
ทำวีซานักเรียนออนไลน ( Visa Request Letter )
ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนโดย
กรอกขอมูลใหถูกตอง
ครบถวนทุกชอง
แลวปฏิบัติตาม
คำแนะนำ

เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว
ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการ
ใหแลวเสร็จหลังยื่นเรื่อง
2 วันทำการ

สำหรับผูปกครองที่ยังคางชำระคาธรรมเนียมตางๆ
จะไดรับเอกสารหลังยื่นเรื่อง 7 วันทำการ โดยจะตองชำระ
คาธรรมเนียมทุกรายการใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร
(กรณีชำระดวยเช็คจะไดรับเอกสารหลังจากวันที่ชำระ 7 วันทำการ)

การขอเอกสารทางการเรียน

หากผูปกครองตองการเอกสารทางการเรียนใดๆ
ของนักเรียนสามารถติดตอยื่นคำรองไดที่ธุรการโดยใช
เวลา ดำเนินการ 5 - 7 วันทำการหลังจากยื่นคำรอง
สำหรับผูปกครองที่คางชำระคาธรรมเนียมตางๆ จะตอง
ชำระใหครบทุกรายการกอนการรับเอกสาร

การติดตอธุรการภาคฤดูรอน
เปดทำการวันจันทร – วันศุกร เวลา 7.30 - 16.00 น.
และ วันเสารเวลา 8.30 - 16.00 น.
โทร 0-2213-0117, 0-2212-0157
หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Y.12 รุ่น 20 ทั้ง 38 คน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 และรับตรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.รินรดา วิเศษจินดาวัฒน์
Y.12A (GAC)
สาขาเคมีประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ (BSAC)

นายพิตรพิบูล นากาโอะ
Y.12D
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

น.ส.ทัศพร สุขุมธนากุล
นายเอกณัท แซ่หยี่
Y.12D
Y.12E
สาขาDesign and Architecture สาขาDesign and Architecture
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA)

นายคริตสโตเฟอร์ การ์ดเนอร์
Y.12A (GAC)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP)

น.ส.ธวัลรัตน์ รุ่งปิติพร
น.ส.นาถชิดา จงเลิศธรรม
Y.12B (GAC)
Y.12B (GAC)
สาขาBritish and Amercan Studies สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

น.ส.ณิชลัดดา วงศ์แสนประเสริฐ
Y.12B (GAC)
วิทยาลัยนานาชาติ (P.3)

Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

น.ส.ณิชากร คูร์พิพัฒน์
น.ส.ชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
Y.12B (GAC) (ทุน 80%)
Y.12B (GAC) (ทุน 65%)
สาขาMarketing
สาขาCulture, Society and Media
College of International Management (APM) College of Asia Pacific Studies (APS)

น.ส.อณังสมา ธีรนันทเวช
Y.12B (GAC)
สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.พัชริดา อมรบริรักษ์
Y.12D
คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

นายโสภณ คงนิธิการย์
Y.12D
สาขาInformation and
Communication Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE)
น.ส.ปวิตรา ชัยศุภกิจสถิตย์
Y.12D
คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

มหาวิทยาลัยมหิดล

นายพัทธดนย์ กมลขันติธร
Y.12A (GAC)
Marketing
วิทยาลัยนานาชาติ (IC.)

นายรุ่งวิกรัย ก้านจันทร์
Y.12A (GAC)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP)

น.ส.วรินธร ลี
Y.12B (GAC)
สาขาInternational business
วิทยาลัยนานาชาติ (IC.)

นายสรัลกมล อธิชัยคงพัฒน์
Y.12E
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEPE)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธนะภัทร พานิชสาส์น
Y.12D
วิทยาลัยนานาชาติ (IC.)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายณัฐสิษฐ์ ตั้งสุนทรขจิต
Y.12C
สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะการบริหารและจัดการ

นายวทัญญู สุวรรณขจิต
Y.12E
คณะเศรษฐศาสตร์ (EEBA)

นายวรเวช ชาญพิชิตวนิช
Y.12E
สาขาวิศวกรรรมการบิน
คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรม
การบินนานาชาติ

น.ส.พัชร์ณัฏฐ์ วรรโณทยาน
Y.12B (GAC)
สาขาการตลาด (นานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ

นายณัฐพงศ์ เพียรอานุภาพ
Y.12C
สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยดุสิตธานี

นายกรวิชญ์ ศรีสงวนนาวา นายศุภวิชญ์ พัฒนาพรอนันต์
Y.12E
Y.12D
สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายณัฐนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
นายภวัต ฟองกษีร
นายธนดล มัทรา
Y.12E (ทุนเพชรพระจอมเกล้า
Y.12A (GAC)
Y.12D
100% : ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาComputer Engineering สาขาComputer Engineering
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.สุนิสา ชิตรัชตะ
น.ส.บวรกชพรรณ พงศธรวราณัฐ
Y.12A (GAC)
Y.12D
สาขาเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์และห้องผ่าตัด สาขาบริบาลเภสัชกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุ ภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยรังสิต

น.ส.พิมพ์รพี นิศยันต์
Y.12A (GAC)
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
(รอผลทุน)

น.ส.พิชชาภา วิรัตน์มาลี
Y.12C
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายปณต แก้วไพฑูรย์
Y.12B (GAC)
หลักสูตรออกแบบแฟชั่น
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.เมธาวี สถิรเมธากร
Y.12E
น.ส.กมลพร วลัยธัญ
คณะพยาบาลศาสตร์
Y.12D
(ทุนพระราชทานฯ เป็น
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลั
ยการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
(โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

น.ส.รัญชิญา ศรีจันทร์วันเพ็ญ
Y.12B (GAC)
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส.สุวีณัชญ์ เลิศถนอมวงศ์
Y.12E
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
Stamford International University

