
ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2562

เขาสูชวงสุดทายของภาคเรียนที่ 1/2562 แลว 
มาอานขาวสารดีๆจาก Newsflash กันเถอะ

กําหนดการสอบ / เปด-ปด ภาคเรียน / การแจงผลสอบ ผาน – ไมผาน / การรับผลการเรียน

กําหนดการ            แผนก                   วันที่                                     รายละเอียด
สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูตางชาติ  Y.12

สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูไทย Y.12
กิจกรรมซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค Y.12

สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูไทย Y.10 - Y.11

สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูตางชาติ KG.3

สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูตางชาติ Y.1 - Y.11
สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูไทย KG.3

สอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาการครูไทย KG.1 - KG.2, Y.1 - Y.9

พฤ.19 - ศ. 20 ก.ย. 62 

จ. 23 - พ. 25 ก.ย. 62

พฤ. 26 - ศ. 27 ก.ย. 62
พ. 25 - พฤ. 26 ก.ย. 62,

พ. 2 ต.ค. 62

พฤ. 26 - ศ. 27 ก.ย. 62
ศ. 27 , จ. 30 ก.ย. 62

จ. 30 ก.ย. - อ. 1 ต.ค. 62
อ. 1 - พ. 2 ต.ค. 62

 

มัธยม

อนุบาล

ประถม - มัธยม

อนุบาล

ทุกแผนก

หมายเหตุ : กรณีนร.แก “0” ครั้งที่ 1 ไมผานหรือไมดำเนินการสอบซอม 
ไมมีสิทธิขอรับเอกสารผลการเรียน 5 ภาคเรียน

หมายเหตุ : กรณี นร. ที่สอบซอมตั้งแต 3 รายวิชา นักเรียนตองลงเรียนเสริมพิเศษ
วิชาการไทยหลังเลิกเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2

สอบปลายภาคเรียน
ที่ 1/2562 Y.12

ซอมเสริมฯ Y.12

สอบปลายภาคเรียน

ที่ 1/2562

กิจกรรม  Day Camp  KG.3

กิจกรรมซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค Y.7 - Y.11

คาย UK Academic Trip III : I FOUND ME ณ ประเทศอังกฤษ 

คาย First Step (นักเรียนใหม NC. เทอม 2)
คาย Think Fast KG.1-3 , English Camp KG.1-3

Art for Kids  KG.1-3

คาย Back to Nature (Y.1 - Y.6)

คาย Happy Wanderer Return (Let the Adventure Begin!)

คายเตรียมความพรอมเพื่อการแขงขันของนักเรียน
วง Ektra Wind Symphonic Band (นร.ประถม-มัธยม)

Debate Workshop ของนักเรียนชมรม Debate

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นแจงผลสอบนักเรียน Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2562
ในแตละรายวิชา (ดูรายละเอียดตารางวัน/เวลา / 

สถานที่ในการสอบซอมแตละรายวิชาไดที่ Website ของโรงเรียน)

ครูประจำวิชาสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1 
ใหกับนักเรียน Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน Y.1 - Y.6
ที่สอบปลายภาคไมผานและนักเรียน Y.7 - Y.11 ที่ติด “0”

ในแตละรายวิชา ทาง Website ของโรงเรียน

ครูประจำวิชาดำเนินการสอนเสริมและสอบซอมครั้งที่ 1
ใหกับนักเรียน Y.1 - Y.6 ที่สอบไมผาน ปลายภาคเรียนที่ 1/2562

และ นักเรียน Y.7 - Y.12 ที่ติด “0” ภาคเรียนที่ 1/2562

พ. 2 ต.ค. 62

พฤ. 3 - ศ. 4 ต.ค. 62

ศ. 4 - ส. 26 ต.ค. 62

จ. 7 - ศ. 11 ต.ค. 62

จ. 7 - ศ. 11 ต.ค. 62
จ. 7 - พ. 9 ต.ค. 62

จ. 7 - ศ. 11 และ
อ. 15 - ศ. 18 ต.ค. 62

พ. 9 - ศ. 11 ต.ค. 62

ศ. 4 ต.ค. 62

จ. 7 - พ. 9 ต.ค. 62

ศ. 4 ต.ค. 62

จ. 7 – ศ. 11 ต.ค. 62

ศ. 25 ต.ค. 62

พ. 30 ต.ค. - ศ.15 พ.ย. 62

อนุบาล

มัธยม

ประถม - มัธยม 

อนุบาล

ประถม
มัธยม

ประถม - มัธยม 

มัธยม

อนุบาล

Y.12

Y.1 - Y.11

ประถม - มัธยม

Day Camp KG.3

ซอมเสริมฯ Y.7 - Y.11

UK Academic Trip III

October Camp 2019

คาย Ektra Wind
Symphonic Band 

Debate Workshop

แจงผลสอบไมผาน

และกำหนดสอบซอม

สอบซอม
ปลายภาคเรียน

ที่ 1/2562
(ตามตารางสอนเสริม

และสอบซอมที่
ฝายวิชาการกำหนด)

หมายเหตุ: การเรียนพิเศษเดือน ต.ค.ชวงวันสอบ (1-2 ต.ค. 62) นักเรียนทุกคนที่เรียนพิเศษ 
ไมวาจะเคยเรียนวิชาพิเศษ หรือวิชาครูตางชาติใดๆใหเรียนพิเศษวิชาการไทยทั้งหมด

มัธยม

มัธยม



กําหนดการ            แผนก                   วันที่                                     รายละเอียด
ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น 

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

ระดับชั้น NC. - KG.3 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น 
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้ 

NC. - KG.2 โถงลางอาคาร Dominic 1
KG.3  โถงลางอาคาร Dominic 2

เปดภาคเรียนที่ 2/2562

กิจกรรมวันฮาโลวีน NC. – Y.3

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ (SCOUT CAMP) Y.6

กิจกรรมประชุมผูปกครอง Y.6

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.11

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับ NC. – Y.3

ส. 26 ต.ค. 62

(เวลา 08.30 - 12.00 น.)

ส. 26 ต.ค. 62

(เวลา 13.00 - 16.00 น.)

จ. 28 ต.ค. 62

พฤ. 31 ต.ค. 62 

พฤ. 31 ต.ค. - ส. 2 พ.ย. 62

ส. 2 พ.ย. 62

อา. 3 - ส. 9 พ.ย. 62

จ.11 พ.ย. 62

ประถม-มัธยม

อนุบาล

ทุกแผนก

อนุบาล-ประถม

ประถม

ประถม

มัธยม

อนุบาล-ประถม

การรับผลการเรียน

(นักเรียนแตงกาย
ชุดนักเรียน)

เปดภาคเรียนที่ 2/2562

กิจกรรมวันฮาโลวีน 

คายลูกเสือ Y.6

ประชุมผูปกครอง Y.6

กิจกรรมคายฯ Y.11

กิจกรรมวันลอยกระทง

เปดรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2563
ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 4

**กําหนดขายใบสมัคร
วันที่ 2 กันยายน 2562 เปนตนไป**

NC. - KG.1

KG.2 - KG.3

Y.1 - Y.10

2 กันยายน 2562 เปนตนไป

9 ตุลาคม 2562

9 ตุลาคม 2562

วันที่ทดสอบ

10 ตุลาคม 2562

10 ตุลาคม 2562

ภายใน 7 วัน
หลังประกาศ
ผลทดสอบ

การรับสมัครนักเรียนใหม ระดับชั้น         วันทดสอบ                   ประกาศผล    วันมอบตัว  

 ขณะนี้ทางโรงเรียนไดเริ่มจัดทําหนังสือรุน (Yearbook) 
ประจําป 2562 เพื่อรวบรวมภาพถายครู-นักเรียนทุกระดับชั้น 
รวมผลงานและกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดป
การศึกษา สําหรับทานที่ประสงคจะใหหนังสือรุน เปนพื้นที่
แสดงความภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือเพื่อเปน
สื่อกลางประชาสัมพันธธุรกิจของทาน ไปยังเพื่อนผูปกครอง
และหนวยงานตางๆ ขอเชิญชวนทานใหการสนับสนุนหนังสือรุน
ตามรายละเอียด ในเอกสารที่ไดสงถึง ผูปกครองแลวกอนหนานี้ 
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ธุรการ

กําหนดการถายรูปหมู
เพื่อลงหนังสือรุน (Yearbook) ดังนี้

หมายเหตุ : รายละเอียดวันที่ถายรูปของแตละหอง 
ครูประจําชั้นจะเรียนใหทราบในสมุดจดการบาน / สมุดสื่อสาร 
ขอความกรุณาผูปกครองดูแลใหนักเรียนแตงกายชุดนักเรียน
ใหเรียบรอยและหากไมจําเปน กรุณางดการหยุดเรียน

แผนก              วันที่

อนุบาล 

ประถม 

มัธยม 

4 - 8  พฤศจิกายน 2562

11 - 13  พฤศจิกายน 2562

14 - 15  พฤศจิกายน 2562

Yearbook 2562

กิจกรรม
วันพอแหงชาติ 

หยุดวันพอแหงชาติ

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

Christmas Show

AFR Day

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

จ. 2 ธ.ค. 62

อ. 3 ธ.ค. 62

พ. 4 ธ.ค. 62

พฤ. 5 ธ.ค. 62

อ. 10 ธ.ค. 62

อ.17 - จ. 23 ธ.ค. 62

อ. 24 ธ.ค. 62

กิจกรรมวันพอแหงชาติ ระดับชั้น NC. – Y.1

กิจกรรมวันพอแหงชาติ ระดับชั้น Y.2 - Y.6

กิจกรรมวันพอแหงชาติ ระดับชั้น Y.7 - Y.12

กิจกรรม World Cultural Day

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

Christmas Show ระดับ NC. – Y.12

กิจกรรมแหงการขอโทษ ใหอภัย คืนดี
(Apology, Forgiveness, Reconciliation)

หยุดวันพอแหงชาติ

ทุกแผนก

ทุกแผนก

พฤ. 21 พ.ย. 62มัธยมกิจกรรม World Cultural Day

กิจกรรมประชุมผูปกครอง Y.9ส.16 พ.ย. 62มัธยมประชุมผูปกครอง Y.9



 เปนที่ทราบกันดีวา การทาน “อาหารมื้อเชา” มีประโยชนมากมายตอสุขภาพ  
เพราะชวยเติมพลังใหกับรางกาย พัฒนาสมอง ลดความเสี่ยงโรคภัยตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคนิ่ว ฯลฯ 
นอกจากนี้ การรับประทานผลไมควบคูไปดวย ก็จะชวยใหอาหารมื้อเชา ไดรับคุณประโยชนมากขึ้น ดังนี้

7ประโยชน 
ของการทานผลไมในม้ือเชา
7ประโยชน 
ของการทานผลไมในม้ือเชา

1. ชวยเพิ่มพลังงานใหรางกาย  
ผลไมอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต 

ไฟเบอร และน้ำตาลที่ยอยชา
ซึ่งจะชวยใหรางกายกระปรี้กระเปรา 

เชน แอปเปล สม กลวย 
ผลไมตระกูลเบอรรี่ หรือเมลอน เปนตน

2. กระตุนระบบขับถาย  
ผลไมมีกากใยสูง สามารถชวย

ลางสารพิษที่อยูในรางกาย และ
กระตุนใหระบบขับถายทำงานไดดีขึ้น 

3. เอนไซมสูง
ผลไมอุดมไปดวยเอนไซมตาง  ๆ

ชวยใหรางกายยอยอาหาร
ไดตามธรรมชาติ 

และดูดซึมสารอาหารตาง ๆ 
ที่เรารับประทานเขาไป 

4. ทําใหอารมณดี 
น้ำตาลจากธรรมชาติและ

ไฟเบอรที่อยูในผลไม จะชวยให
เรามีสมาธิและชะลอระดับ

น้ำตาลที่อยูในเลือด 
และยังชวยทำใหอารมณดี

5. ลดความเครียด
ผลไมที่อุดมไปดวยวิตามินซี 

จะชวยสรางเสริมระบบภูมิคุมกัน
ใหรางกาย ลดอาการอักเสบตาง ๆ 

ทำใหความเครียดลดลง 
และชวยตอสูกับโรคหวัด 

6. ทําใหรูสึกสดชื่น
การรับประทานผลไมที่มี

ปริมาณน้ำสูง เชน แตงโม แอปเปล 
สม กีวี สัปปะรด องุน และลูกแพร 

จะชวยทำใหรางกายไดรับน้ำมากขึ้น 
และทดแทนอาการขาดน้ำ

ที่เราไมไดดื่มขณะนอนหลับ 

7. ลดความอยากนํ้าตาล 
น้ำตาลและไฟเบอรที่อยูในผลไม

จะชวยทำใหอยากทานของหวานนอยลง
ทำใหสุขภาพดีขึ้นและน้ำหนักลดลง 

   

  การรับประทานผลไมในมื้อเชา    มีประโยชนมากมายตอสุขภาพเรา   แตหากเลือกทานผลไมเพียงอยางเดียว
โดยไมทานอาหารใหครบ 5 หมู    ก็จะไดรับสารอาหารไมครบถวน   ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียตอรางกายในภายหลังได
(แหลงที่มา https://health.allwomenstalk.com/health-benefits-of-eating-fruit-early-in-the-day/)

 หากผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนศึกษาตอ
ในภาคเรียนที่ 2/2562 ผูปกครองตองติดตอยื่นคํารอง
ลาออกที่แผนกธุรการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
หากแจงลาออกหลังจากวันที่กําหนดนี้ ถือวาเปนการ
ลาออกที่ผิดระเบียบ ผูปกครองตองชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาคงคางทั้งหมด และชําระคาธรรมเนียม 
การศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ดวย จึงจะสามารถยื่น
เรื่องขอรับเอกสารทางการเรียนได โดยใชเวลาดําเนิน
การดานเอกสาร ภายใน 5-7 วันทําการ

การแจงลาออก

 โรงเรียนไดเป ดใหบริการย่ืนคําร องขอหนังสือรับรองทําวีซ า
นักเรียนออนไลน (Visa Request Letter) ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนโดย
กรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกชองแลวปฏิบัติตามคําแนะนํา เมื่อขอมูล
ถูกสงมาเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะรีบดําเนินการใหแลวเสร็จหลังยื่นเรื่อง 
2 วันทําการ แตสําหรับ ผูปกครองที่ยังคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ จะไดรับ
เอกสารหลังยื่นเรื่อง 7 วันทําการ โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมทุกรายการ
ใหเสร็จสิ้นกอนรับเอกสาร

ขอหนังสือรับรองทําวีซาออนไลน

การขอเอกสารทางการเรียน
 หากผูปกครองตองการเอกสารทางการเรียนใดๆ ของนักเรียนสามารถติดตอยื่นคํารองไดที่ธุรการโดยใชเวลา 
ดําเนินการ 5 - 7 วันทําการหลังจากยื่นคํารอง สําหรับผูปกครองที่คางชําระคาธรรมเนียมตางๆ จะตองชําระใหครบ
ทุกรายการกอนการรับเอกสาร (กรณีชําระดวยเช็คจะไดรับเอกสารหลังจากวันที่ชําระ 7 วันทําการ)



จะเริ่มเรียนตั้งแตเปดเทอมวันแรก 
คือวันจันทรที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งผูปกครอง
สามารถชําระคาเรียนพิเศษเดือนพฤศจิกายน

ลวงหนาได ตั้งแตวันนี้ - 25 ตุลาคม 2562 
เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเนื่อง 
"กรณีตองการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนพิเศษเย็น
เดือน พฤศจิกายน 2562  ผูปกครองติดตอแจงยกเลิก / 

เปลี่ยนแปลงที่ธุรการ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
หากเลยกําหนดจะไมสามารถ ยกเลิก /

เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได"

การเรียนพิเศษเย็น
ในภาคเรียนที่ 2

ทานผูปกครองที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียนพิเศษ หรือตองการเปลี่ยนคอรสเรียนใหกับบุตรหลาน
ทานสามารถตรวจสอบคอรสที่ยังมีที่นั่งวาง ตามขอมูลดานลางนี้         

- วิชาการไทย NC.- Y.6   - English KG.2-3    - Drama KG.3                                    
- Yoga KG.2-3    - นาฏศิลป KG.2-3   - เทควันโด KG.1-3
- Fly Forwards ประวัติศาสตร Y.5-6      - Fly Forwards เศรษฐศาสตร Y.5-6 - English Activity Y.2-3, Y.5-6                  
- Phonics Y.3    - Reading Club Y.1                          - Science Experiment Y.1-3
- Mathematics Activity Y.2-3  - Science Lab Y.4-6   - Chinese Y.4-6
- Japanese Y.4-6   - Dance Y.4-6                                    - นาฏศิลป Y.1
- โขน Y.2-3         - เทควันโด Y.1-6   - Keyboard Y.1-3   
- Piano Y.4-6    - Voice Y.4-6                                     - ไวโอลิน Y.4-6
- ซอ-จะเข-ระนาด Y.4-6   - Woodwind Y.4-6   - Brass Y.4-6

หากทานสนใจสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่แผนกธุรการ

คอรสเรียนพิเศษในภาคเรียนที่ 2/2562
เพื่อเปนการตอบแทนผูปกครองที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนดวยดีเสมอมา 

ทางโรงเรียนไดมอบสวนลด 5% ทุกคอรสเรียนพิเศษ 
สําหรับผูปกครองที่ชําระคาเรียนพิเศษลวงหนา ครบทั้งภาคเรียนที่ 2/2562 (4 เดือน) 

พรอมกันในครั้งเดียว   ตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เทานั้น

ประชาสัมพันธ…คอรสเรียนพิเศษที่ยังมีที่น่ังวาง

ขาวดี
!! 

สวนลด 

5%

หากชวงปดเทอม นักเรียนไดไปทํากิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม 
หรือไดไปแสดงความสามารถใดๆมา ทางโรงเรียนขอเชิญชวน 
ใหผูปกครองบอกเลาเรื่องราวและสงไฟลภาพถาย / ไฟลวีดีโอ

ของนักเรียนมาที่ admin@ektra.ac.th เพื่อนํามาประชาสัมพันธ
ทางหนาเว็บไซตของโรงเรียน  ใหเปนแบบอยางและ

แรงบันดาลใจที่ดีกับนักเรียนคนอื่นๆ ตอไป

เชิญชวนบอกเลาเร่ืองราวดีๆ
เวลาทําการแผนกธุรการ 

ชวงปดภาคเรียนท่ี 1 / 2562
เปดทําการ วันจันทร – วันเสาร เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ปดทําการวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
โทร 0 - 2213 - 0117 และ  0 - 2212 - 0157

โรงเรียนสารสาสนเอกตรา ขอขอบคุณผูปกครองทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปนอยางดี 
ในการสนับสนุนเปนกําลังใจใหกับนักเรียน ทั้งในดานการศึกษาและการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ 

ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบขอปฏิบัติของทางโรงเรียนดวยดีเสมอมา….
หากมีสิ่งใดที่ทําใหทานไมไดรับความสะดวก ตองขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 

การปรับเวลาในคาบเรียน
ระดับชั้น Y.5 - Y.12 ในภาคเรียนที่ 2

เนื่องดวยในภาคเรียนที่  2/2562  ทางโรงเรียน
จะจัดสรรเวลาในคาบเรียนเล็กนอย เพื่อแบงเวลา

ใหนักเรียนไดฝกซอมการแสดงชวงเทศกาลคริสตมาส
อยางเต็มความสามารถ หลังจากนั้น

จึงจะกลับมาใชเวลาเรียนตามปกติ

สําหรับรายละเอียดตางๆ จะเรียนให
ผูปกครองทราบอีกครั้งในวันเปดภาคเรียนที่ 2


