ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2562

ยินดีตอนรับนักเร�ยนเกาและใหมทุกคนเขาสูภาคฤดูรอนปการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ

ผูปกครองทุกทานที่ไววางใจ สงบุตรหลานเขาศึกษาที่โรงเรียนสารสาสนเอกตรา สำหรับผูปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล
อาจยังมีความกังวลและเปนหวงในการเขาเรียนครั้งแรกของบุตรหลานแตหากทานใหกำลังใจและปลูกฝงทัศนคติที่ดี
ในการมาโรงเรียนอยางตอเนื่อง พรอมๆกับใหความรวมมือกับทางโรงเรียน เพียงไมกี่วันนักเรียนก็จะมาโรงเรียนไดอยางมีความสุข

ในชวงระหวาง Summer Course 2019 (26 มี.ค.-26 เม.ย. 2562) มีรายละเอียดกำหนดการตางๆ และขอความรวมมือผูปกครอง ดังนี้

ปฎิทินกิจกรรม
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
หยุดวันจักรี
8 เม.ย. 62
12-16 เม.ย. 62 หยุดเทศกาลสงกรานต
17 เม.ย. 62 เปดเรียนตามปกติ
14 พ.ค. 62

Downloadตารางสอนและ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ที่ www.ektra.ac.th

วัน/เดือน/ป
15 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62

กิจกรรม
เปดเรียนชั้น NC.-KG.2 เวลาเรียน 8.30 – 15.00 น.
เปดเรียนชั้น KG.3
เวลาเรียน 8.00 – 15.00 น.
เปดเรียนชั้น Y.1-Y.12 เวลาเรียน 7.30 – 15.20 น.

เริ่มเรียนพิเศษเย็น วิชาการไทยตั้งแตเปดเรียนวันแรก โดยเวลาเรียนตอเนื่อง
จากเวลาเลิกเรียน 1 ชม. โดยผูปกครองสามารถแจงไดที่ครูประจำชั้น
หรือธุรการแตละแผนก สวนรายวิชาพิเศษอื่นๆและวิชาการตางประเทศ
เริ่มเรียนมิถุนายน 2562 เปนตนไป (รายละเอียดจะแจงใหทราบในเดือนพฤษภาคม)

การติดตอแผนกธุรการภาคฤดูรอน (Summer)
แผนกธุรการ เปดทำการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 7.30 - 16.00 น.
และวันเสาร เวลา 8.30 - 16.00 น.
โทร 0-2213-0117, 0-2212-0157
หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

การรับหนังสือ
นักเรียนจะไดรับหนังสือตามตารางสอนกับครูประจำชั้น
ปการศึกษา 2562 ในวันเปดภาคเรียนวันแรก สำหรับนักเรียนใหม
เมื่อไดรับใบรายการสั่งหนังสือจากครูประจำชั้นแลว
ผูปกครองกรุณาชำระเงินคาหนังสือที่หองธุรการ
NC.-Y.11 นร.ใหม จะไดรับใบสั่งหนังสือ ในวันศุกรที่ 29 มี.ค. 62

กำหนดชำระเงินที่หองธุรการ ภายในวันพุธที่ 10 เม.ย. 62

า
เด็กเล็กไมรูเดีย?งส
จร�งหร�อ?

พอแมอาจคิดวาเด็กเล็กๆ นั้นไรเดียงสา แตการปลอยใหเด็กไดรับรู รับฟงหรือตกอยูในสถานการณ
ตึงเครียดหรือสถานการณจำลองเหตุทะเลาะเบาะแวงจากรายการทีวีหรือละครอยูบอยครั้ง ก็สามารถสงผลเสีย
ใหเกิดกับอารมณและจิตใจของเด็กได
จากการศึกษาของ American Academy of Pediatrics พบวา ความรุนแรงที่เห็นจากหนาจอทีวแี ละ
สื่อตางๆ นับวันยิ่งมีเพิ่มขึ้นและสงผลรายตอเด็กนัก นั่นคือทำใหเด็กสะสมอารมณหวาดกลัว ความวิตกกังวล
ขี้สงสัย นอนไมหลับ ฝนราย หรือซึมเศรา และมีแนวโนมจะแสดงความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงรายการตางๆ
ที่มีการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นดวย จะทำใหเด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรม
ทางเพศของผูใหญกอนวัยอันควร

พอแมจึงควรตองระวังการเสพสื่อผานจอทีวีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ซึ่งทางที่ดีที่สุด
คือ ควรนั่งดูไปพรอมกับลูก ไมควรปลอยใหลูกใชสื่อเพียงลำพังโดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะสื่อนั้นอาจ
แอบแฝงไปดวยเนื้อหาความรุนแรงหรือสิ่งที่ไมเหมาะสมกับเด็ก พอแมควรใหคำแนะนำ ใหความรู
ความเขาใจมากกวาการปดกั้น ดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด ควบคุมเวลาการเปดปดโทรทัศน
สมารทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อเปนการฝกวินัยเบื้องตนและรูจักการใชสื่อใหเกิดประโยชน
ที่มา : http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/16121

การซื้อเคร�่องแบบนักเร�ยน / ชุดพละ / กระเปานักเร�ยน

ทางโรงเรียนใหบริการจำหนายชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเปานักเรียนในวันจันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 15.00 น.
(ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ตามวันและสถานที่จำหนาย ดังนี้
แผนก
วันจำหนาย**
หมายเหตุ
สถานที่
หองเครื่องเขียน
18 - 22 เม.ย. 62
อนุบาล
แผนกอนุบาล-ประถม
สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี
ประถม
ซอยสาธุประดิษฐ 20
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ
หองเครื่องเขียน แผนกมัธยม
ซอยสาธุประดิษฐ 26

มัธยม

23 - 26 เม.ย. 62

นักเรียนใหมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 3
ติดตอซื้อชุดไดที่ราน UB ซ.สาธุประดิษฐ 18
โทร. 02-212-1984 วันจันทร-วันเสาร เวลา 08.30-18.00 น.

**โดยหลังจากวันที่ 26 เม.ย. 62 ผูปกครองสามารถติดตอซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเปานักเรียน
ในวันพุธที่ 8 - วันเสารที่ 11 พ.ค. และ วันจันทรที่ 13 - วันอังคารที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 8.30 - 16.00 น.

การรับ-สงนักเร�ยนแผนกอนุบาล-ประถม (NC. - Y.6)
นักเรียนจะไดรับบัตรจอดรถกับครูประจำชั้นในวันแรกของการเรียน Summer
ขอความกรุณาไวหนารถทุกครั้งที่มารับนักเรียนกลับ เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อนักเรียนขึ้นรถ
อนึ่ง สำหรับนักเรียนใหมชั้น NC.-KG.1 เพื่อใหนักเรียนคอยๆปรับตัวในการมาโรงเรียน ผูปกครองมารับนักเรียน
ไดตั้งแตเวลาเที่ยง เปนตนไป จนถึงวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 สวนสัปดาหถัดไป เลิกเรียนตามปกติในเวลา 14.00 น.
บัตรจอดรถ
จุดรับสง
ระดับชั้น
บัตรจอดรถ
จุดรับสง
ระดับชั้น
Y.2-Y.3
NC.-KG.2 และ
สีเหลือง
อาคาร 1
สีฟา
โถงลางอาคาร
คาย Wheels Ahead สีเขียว
คาย English Camp
Dominic 2
Y.4-Y.6
สีสม
สีชมพู โถงลางอาคาร Dominic 1 คาย Full Steam
KG.3
สีฟา
อาคาร 6
Y.1
สีเหลือง
หมายเหตุ : เนื่องจากนักเรียนสวนใหญจะเลิกพรอมกันในเวลา 14.00 น.ขอความกรุณาผูปกครองมารับนักเรียน
เวลา 14.10-14.30 น. เพื่อบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดและเกิดปญหารถสะสมภายในโรงเรียน

เวลาเขาเร�ยน-เลิกเร�ยน (Summer)
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
10.00-10.20

ชวงเวลาพัก-พักกลางวัน

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

อนุบาล - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน โดยจะ
มีรายการอาหารใหผูปกครองทราบทุกสัปดาห สวนชวงเชามีนมถั่วเหลือง
หรือโอวัลติน และใหผูปกครองเตรียมนมอยางนอย 2 กลอง สำหรับทาน
กอนนอนและ ชวงอาหารวาง
ประถมและมัธยม - มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน
โรงอาหารของแตละแผนกจะมีรานจำหนายอาหาร ของวาง ขนมและ
เครื่องดื่ม ในราคาประมาณ 5-20 บาท นักเรียนสามารถซื้อรับประทาน
ไดในชวงระหวางพักคาบเรียนหรือพักกลางวัน จึงขอความรวมมือจาก
ผูปกครองในการใหเงินนักเรียนมาใชจายในแตละวันตามความเหมาะสม
หมายเหตุ :
เนื่องจากอากาศที่คอนขางรอนโปรดพกกระติกน้ำมาโรงเรียนทุกวัน

11.00-12.30
11.30-12.30
N/A

13.20-13.30
13.10-13.20
14.00

14.00

*ยกเวนนักเรียนที่ลง
เรียนคอรสเพิ่มเติม
ภาคบาย เวลาเลิก
เรียนเปนไปตามที่
แตละคอรสกำหนด

หากผูปกครองประสงคจะใชบริการรถโรงเรียน
กรุณาติดตอคณะทำงานชมรมรถโรงเรียน
โทร. 085-111- 0260

พ�เศษ!!

สำหรับผูปกครองนักเรียน NC.-KG..3

ที่ไมสะดวกมารับนักเรียนในเวลา 14.00 น.
แผนกอนุบาลเปดคอรสรับฝากเลี้ยง
ตั้งแตเวลา 14.15 - 17.00 น.
อัตรา 3,000 บาท
และเวลา 16.15 - 17.00 น.
อัตรา 2,000 บาท (รวมคาของวาง)

