
สารสาสน�เอกตรา
ระดับประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6
สารสาสน�เอกตรา
ระดับประเทศ

สารสาสน�เอกตรา
ระดับประเทศ

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3

กราฟเปร�ยบเทียบคะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) ป�การศึกษา 2560

ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2561

Welcome Back to SchoolWelcome Back to SchoolWelcome Back to School

 ทางโรงเร�ยนขอขอบคุณผู�ปกครองนักเร�ยนใหม�ชั้น Nursery - Y.11 และนักเร�ยนเก�าชั้น Y.1, Y.7 และ Y.10 ที่ให�เกียรติ
เข�าร�วมประชุมผู�ปกครองในครั้งนี้ และหวังเป�นอย�างยิ�งว�าจะได�รับความร�วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากท�านเช�นนี้ตลอดไป 
 สำหรับท�านที่ไม�ได�เข�าร�วมประชุม  ท�านอาจไม�ได�รับข�าวสารที่สำคัญจากทางโรงเร�ยน ดังนั้น ในโอกาสหน�า หากท�านได�รับ
จดหมายเชิญจากทางโรงเรียน ขอความร�วมมือจากท�านหร�อตัวแทนเข�าร�วมประชุมทุกครั้ง เพ�่อรับทราบข�าวสารต�างๆอันจะเป�น
ประโยชน�ต�อการพัฒนาบุตรหลานต�อไป

ว�ชาคณิตศาสตร�
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก                                              
1. ด.ช.ณัฐวี  วิวัฒนธนกุล Y.6A                    
2. ด.ช.กัญจน  รงคะศิริพันธ Y.6D
3. ด.ญ.โบยอง  คิม   Y.6D 
4. ด.ช.อดุลวิทย   จิตตพูลกุศล Y.6E 
5. ด.ญ.ไอริณรยา  พิทักษวงษ Y.6E 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก
1. ด.ญ.ภัทรนฤน  เจริญจิตรวัฒนา Y.9A 
2. ด.ญ.วรีวรรณ  สุจิรภิญโญกุล Y.9A 
3. ด.ช.ทรรศนัย  วิจิตรจรรยากุล Y.9C

ว�ชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก
1. ด.ญ.ภัทรานิษฐ นาคะสุวรรณ    Y.6A  
2. ด.ญ.สลิล  เอกะวิภาต         Y.6C  
3. ด.ญ.ชามา  ชลานุเคราะห      Y.6C  
4. ด.ช.กัญจน   รงคะศิริพันธ       Y.6D  
5. ด.ช.ศุภเดช                อรุณศุภนิตย  Y.6D  
6. ด.ญ.สุพิชญา              รัตนโอภาส         Y.6E  
7. ด.ญ.ภัทรภร              ภูริธีรางกูร           Y.6E  

100
คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี  กับนักเร�ยนที่ได�คะแนนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ�้นฐาน ป�การศึกษา 2560

งดบีบแตรเพ�่อเร�ยก
นักเร�ยนให�มาข�้นรถ

งดใช� Social Media
ระหว�างขับข�่รถยนต�
และรถจักรยานยนต�

ไม�จอดรถเป�นเวลานาน
โดยติดเคร�่องยนต�ทิ�งไว�

ใช�สัญญานไฟ
ทุกครั้งที่จะเลี้ยว

งดเว�นการขับข�่ยานพาหนะ
ที่ปรับแต�งเคร�่องยนต�ให�มีเสียงดัง 

ขับข�่ยานพาหนะด�วย
ความระมัดระวังเป�นพ�เศษ

เคารพบุคลากรของโรงเร�ยน
ที่ปฎิบัติหน�าที่เวรจราจรและ
คอยอำนวยความสะดวก

ข�อปฏิบัติในการขับข�่ยานพาหนะภายในโรงเร�ยน
เพ�่อสร�างความปลอดภัยและลดมลพ�ษ

ข�อปฏิบัติในการขับข�่ยานพาหนะภายในโรงเร�ยน
เพ�่อสร�างความปลอดภัยและลดมลพ�ษ

ข�อปฏิบัติในการขับข�่ยานพาหนะภายในโรงเร�ยน
เพ�่อสร�างความปลอดภัยและลดมลพ�ษ

ไม�ขับรถย�อนศร
(รวมถึงรถจักรยานยนต�)



1. การมาโรงเรียนในชวงเชา                     
1.1 นักเรียนควรจัดกระเปา เตรียมสมุดหนังสือและ
      อุปกรณการเรียนใหพรอมกอนออกจากบาน
1.2 นักเรียนควรตรวจตราความเรียบรอยของเครื่อง
      แตงกาย และเตรียมสิ่งของที่นำติดตัวมาโรงเรียน
      วางไวขางตัวกอนลงจากรถ

2. การกลับบานในชวงเย็น 
2.1 นักเรียนควรลงจากอาคารเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอย
      มาพบผูปกครองหรือรถโรงเรียนตามเวลาและสถานที่ที่นัดไว 
2.2 ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้น Y.1-Y.3  กรุณาวางปายชื่อ
      นักเรียนติดไวหนารถในตำแหนงที่เห็นชัดเจน เพื่อความสะดวก
      ในการนำสงนักเรียนไดอยางรวดเร็ว 
2.3 ผูปกครองควรมารับนักเรียนหลังเวลาเลิกเรียน เพื่อบรรเทาปญหา
      การจราจรติดขัดและเกิดปญหารถสะสมภายในโรงเรียน

การใช�บร�การรถตู�โรงเร�ยน   เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูปกครองในการรับ-สงนักเรียน ลดปญหาการจราจรติดขัด
ในบริเวณโรงเรียนและลดปญหามลพิษ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอเชิญชวนทานเปลี่ยนมาใชบริการรถตูโรงเรียน

แทนการนำรถสวนตัวรับ-สงนักเรียน สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 085-111-0260

การปฏิบัติตนในการมาโรงเร�ยนและกลับบ�าน
การเตรียมความพรอมในการมาโรงเรียนชวงเชาและการกลับบานในชวงเย็น 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับ-สง และเปนการฝกระเบียบวินัยใหแกนักเรียน
จึงขอความรวมมือจากผูปกครองและนักเรียน ดังนี้ 

ช�องทางการชำระค�าธรรมเนียมการศึกษา

         ในปนี้ ทางโรงเรียนสารสาสนเอกตรา ไดเพิ่มอีก 2 ชองทางในการชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 
ไดแก ชำระผานบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card และ ชำระผานระบบ QR Code
เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูปกครอง  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามตารางดานลางนี้ 

-

*เช็คธนาคาร
สาขาตางจังหวัด 

มีคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
ที่ตองชำระเพิ่มเติม*

1.5%

ฟรี!!คาธรรมเนียม
ตลอดป พ.ศ.2561

(โปรดระบุชื่อ – สกุล ของนักเรียน 
และหมายเลขโทรศัพทของทาน

ใหชัดเจนที่ดานหลังเช็ค)

** การชำระผานบัตรเครดิต 
และQR Code  

ตองแยกชำระคาอาหาร
(NC-Y.4:  3,000.- / 

Y.5-9:  3,500.-) 
และคาหลักสูตร GAC 
(Y.10-12:  23,000.-) 
เปนเงินสดเทานั้น**

ค�าธรรมเนียมที่ชำระได�               

ว�ธีการชำระ ค�าธรรมเนียม     หมายเหตุคาธรรมเนียม 
การศึกษา / 

คาธรรมเนียม 
Extra Class

คา
แอร

คา
อาหาร

คา
หลักสูตร

GAC

เงินสด

แคชเชียรเช็ค / 
เช็คธนาคารขีดครอม

สั่งจายในนาม  
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

     

ชำระผานบัตรเครดิต
 Visa หรือ Master   

 (ไมรับบัตร Diner, Amex)

ชำระผาน
ระบบQR Code  



 ขอขอบคุณที่ทานไดลงทะเบียนจองเรียนพิเศษ
ผานทางเว็บไซตเรียบรอยแลว และตองขออภัยสำหรับ
ทานที่พบปญหาระหวางการลงทะเบียน เนื่องจากเปน
ปแรกที่เปลี่ยนเปนระบบดังกลาว ทางโรงเรียนจะนำ
ขอเสนอแนะตางๆที่ไดรับมาปรับปรุงระบบตอไป

 สำหรับทานที่ยังไมไดจองคอรสเรียน สามารถ
ลงทะเบียนเรียนพิเศษ เพื่อเริ่มเรียนในเดือนกรกฏาคมได
โดยตรวจสอบคอรสที่ยังมีที่วาง/สมัคร/ชำระคาเรียนได
ที่แผนกธุรการ 

ซึ่งการเรียนพิเศษที่โรงเรียนจะมีขอดีตางๆ  ดังนี้   
1. นักเรียนสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและไดพัฒนาเสริม
    เติมทักษะทั้งดานวิชาการและกิจกรรมที่ตนเองสนใจเพิ่มมากขึ้น
2. คุณครูสามารถติดตาม ประเมินผลและพัฒนาทักษะนักเรียน
    อยางตอเนื่องและเปนระบบ
3. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากทางโรงเรียนและ
    ครูผูสอนในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและประหยัด
4. ผูปกครองลดความกังวลจากความเสี่ยงจากบุคคลตางสถาบัน
5. หากทานใหนักเรียนเรียนแบบสวนตัวกับครู ควรอยูในความดูแล
   และอยูในสายตาของผูปกครองตลอดเวลา ดังนั้น การเรียน
   เปนกลุมที่โรงเรียนจะชวยลดภาระของผูปกครองในเรื่องนี้ได

**หมายเหตุ การลงชื่อ Waiting List ในคอรสตางๆ ที่จะเปลี่ยนในเดือนถัดไป สามารถโทรแจงชื่อนักเรียน ชั้น และหมายเลขโทรศัพท 
ไดที่แผนกธุรการ สวนการเรียนพิเศษตั้งแตเดือนกรกฏาคมเปนตนไป สามารถเรียนตอเนื่องคอรสเดิมหรือ

เปลี่ยนคอรสใหม(ที่ยังมีที่วาง) โดยติดตอชำระเงินหรือสอบถามภายในวันที่ 25 (ลวงหนากอนเดือนถัดไป) ที่แผนกธุรการเชนกัน

การเร�ยนพ�เศษช�วงเย็น

คอรสที่มุงเนนพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
Science & Maths-Whizz Course

สำหรับ ป.1-6

ไมมีพื้นฐาน..ก็เรียนไดเรียนแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
โดยครูไทยและครูตางชาติ

เปดรับสมัครแลวตั้งแตวันนี้ ที่แผนกธุรการ
สำหรับนักเรียนใหมเริ่มเรียนตั้งแตเสารที่ 7 กรกฏาคม เปนตนไป

พิเศษ!! คอรสเรียนวันเสาร

พ�เศษ!  เป�ดคอร�สเพ��ม สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 รับสมัครตั้งแต�วันนี้เป�นต�นไป
   

  1. ศิลปะ  KG.1-KG.3  (จ.-อ.)   รับจำนวน  20  คน
   2. Dance  Y.1-Y.3  (จ.-อ.)   รับจำนวน  15  คน
  3. Phonics  KG.1   (จ.-อ.)   รับจำนวน  10  คน
  4. Phonics  KG.2   (พ.-พฤ.)  รับจำนวน  12  คน
  5. Phonics  KG.3   (พ.-พฤ.)  รับจำนวน  12  คน

หมายเหตุ : ทางโรงเรียนใหสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ลง waiting list กอน และรับนักเรียนเพิ่มตามจำนวนที่เหลืออยู

**ผูปกครองสามารถสมัครหรือสอบถามไดท่ีแผนกธุรการ เปดทำการวันจันทร – ศุกร เวลา 6.30 – 17.00 น./ 
วันเสาร เวลา 8.30 -16.00 น. หยุดวันอาทิตยและวันหยุดราชการ โทร  02-213-0117, 02-212-9930-1, 02-212-0157**



ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ป�              แผนก               กิจกรรม

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู NC - Y.1

กิจกรรมถวายปการศึกษาและวันไหวครู Y.2 - Y.12

กิจกรรม Open Morning Y.1

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

กิจกรรม CSR ของกลุมเยาวชนผูนำ 

กิจกรรมฝกซอมหนีไฟประจำภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรม Ektra Star Kids

กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา แหเทียนพรรษา 

สอบกลางภาคครูไทย 1/2561   Y.10 - Y.12

สอบกลางภาคครูตางชาติ 1/2561   Y.1 - Y.12

สอบกลางภาคครูไทย 1/2561   Y.1 - Y.12

หยุดวันอาสาฬหบูชา

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

กิจกรรม Open Morning NC - KG.3

อนุบาล – ประถม

ประถม- มัธยม

ประถม

ประถม-มัธยม

ประถม-มัธยม

ทุกแผนก

ประถม-มัธยม

อนุบาล

ทุกแผนก

มัธยม

ประถม-มัธยม

ประถม-มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

ประถม-มัธยม

อนุบาล

พฤ. 14 มิ.ย. 61

พฤ. 21 มิ.ย. 61

อ. 26 - พฤ. 28 มิ.ย.61

ศ. 29 มิ.ย. 61

ส. 30 มิ.ย. 61

ศ. 6 ก.ค. 61

จ. 9 ก.ค. 61

จ. 16 - ศ. 20 ก.ค. 61

ศ. 20 ก.ค. 61

ศ. 20 ก.ค. 61

จ. 23 - อ. 24 ก.ค.61

พ. 25 - พฤ. 26 ก.ค. 61

ศ. 27 ก.ค. 61

จ. 30 ก.ค.61

อ. 31 ก.ค.61

อ. 31 ก.ค.61

 ในปนี้ โรงเรียนสารสาสนเอกตราไดจัดโครงการลดการบริโภคหวาน มัน ทอด และเนนบริโภคผักผลไมมากขึ้น
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและหางไกลจากโรคอวน

จากขอมูลระบบ Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา

โครงการลดการบร�โภคหวาน มัน ทอด 

 ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงเนนจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีไขมันนอย สวนรานคาตางๆ ไดพยายามปรับลดปริมาณ
น้ำตาลในเครื่องดื่ม ลดการจำหนายของทอดและช็อกโกแลต นอกจากนี้  รานขายอาหารในชวงเชายังเพิ่มเมนูเพื่อสุขภาพ
และลดปริมาณเมนูของทอด
 การที่นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและหางไกลจากโรคภัยตางๆ ตองไดรับความรวมมือจากโรงเรียนและผูปกครองใน
การปลูกฝงวินัยการกิน  ใหนักเรียนรูจักรับประทานอาหารที่มีประโยชน  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ทานอาหารใหตรงเวลา 
เนนอาหารมื้อหลักมากกวาขนมจุบจิบ วินัยเหลานี้จะปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความเคยชิน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการสรางวินัย
ที่ดีในดานอื่นๆอีกดวย

ป 2558 เด็กวัยเรียนมีภาวะ
เริ่มอวนและอวน รอยละ 11.4 และ

ป 2559 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.5

เด็กวัยเรียนที่มีภาวะอวนมีโอกาสเปน
โรครายแรงอื่นๆไดมากกวาปกติ เชน 

โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน ขออักเสบ ขาโกง รวมทั้งสมาธิสั้น

เด็กที่ปวยดวยโรคอวนขั้นรุนแรง 
มีผลกระทบตอทางเดินหายใจทำใหเกิด

การคั่งของกาซคารบอนไดออกไซด คือทำให
เกิดกลุมอาการ Pickwickian Syndrome

อาการ Pickwickian Syndrome 
สงผลขัดขวางตอการเรียนหนังสือ 

ทำใหงวงนอนทุกครั้งที่นั่งเรียน

 โรงเรียนไดเปดใหบริการยื่นคำรองขอหนังสือรับรองทำวีซานักเรียน ออนไลน (Visa Request Letter) ผานทางเว็บไซต
ของโรงเรียน โดยกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกชองแลวปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว ทางโรงเรียน
จะรีบดำเนินการใหแลวเสร็จหลังยื่นเรื่อง 2 วันทำการ แตสำหรับผูปกครองที่ยังคางชำระคาธรรมเนียมตางๆจะไดรับเอกสาร
หลังยื่นเรื่อง 7 วันทำการ โดยจะตองชำระคาธรรมเนียมทุกรายการใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร

การขอหนังสือรับรองทำว�ซ�านักเร�ยน


