ที่สสอ. 329 /2562

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
6 มีนาคม 2563

เรื่ อง

มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2

เรี ยน

ผูป้ กครอง

ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ที่ ศธ 02145/655 และ หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนเลขที่ 0211.6/3358
กาหนดให้โรงเรี ยนดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวนั้น
ทางโรงเรี ยนจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกาหนดการและมีแนวปฏิบตั ิต่างๆดังนี้
ลำดับ
1.

2

3

วัน/เดือน/ปี
(เดิ ม)
จ.9 มี.ค. 63

กิ จกรรม

แนวปฏิ บตั ิ

กำหนดกำรตำมเดิ ม
1. ประถม: ครูประจาชัน้ จะโทรแจ้งเฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อนัดหมายมาสอบ
ซ่อมตามวันเวลาทีค่ รูกาหนด
2. ชัน้ ม.1 - ม.5 : ให้นักเรียนตรวจสอบเลขประจาตัวนักเรียนทีส่ อบไม่ผ่านในรายวิชา
ต่างๆ และตารางสอบซ่อมได้ทาง Website ของโรงเรียน
ซ่อมคุณลักษณะ กำหนดกำรตำมเดิ ม
1. ชัน้ ม.1 - ม.5 : ซ่อมคุณลักษณะทีแ่ ผนกมัธยม อาคาร Baptist
2. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
อ.10 - ศ.13 ดาเนินการสอบ กำหนดกำรตำมเดิ ม
มี.ค. 63
ซ่อม
1. ประถมและมัธยม : สอบซ่อมตามเวลาทีก่ าหนดและลงทะเบียนก่อนเวลาสอบซ่อม
30 นาที
2. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
ส.28 มี.ค. 63 รับผลการเรียน ❌ งดกำรมำรับผลกำรเรียนทุกระดับชัน้ ที่โรงเรียนตำมกำหนดกำรเดิ ม โดยมี
ปพ.1 ปพ.2
กำรเปลี่ยนแปลงวันและรูปแบบกำรรับผลกำรเรียนดังนี้
ปพ.6
ระดับชั้น นักเรียนเรียนต่อปี ถัดไป
นักเรียนลาออก
อนุบาล
รับผลการเรี ยนเปิ ดเทอม รับผลการเรี ยนวันที่ 30 มี.ค. 63
ป.1 - ป. 5 รับ ปพ.1 ปพ.6 วันที่ 30 มี.ค. 63*
ประถม
รับผลการเรี ยนเปิ ดเทอม
ป.6 รับ ปพ.1 ปพ.6 วันที่ 3 เม.ย. 63
1. รับไฟล์ผลการเรี ยนทาง ม.1 -2 ม.4 -5 รับปพ.1 ปพ.6 วันที่ 30 มี.ค.63*
Checker 31 มี.ค. 63
ม.3 รับ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 วันที่ 3 เม.ย. 63
มัธยม
2. รับผลการเรี ยนฉบับจริ ง
เปิ ดเทอม
ม.6 รับ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 วันที่ 8 เม.ย. 63
หมายเหตุ :
แจ้งรายชื่อ
นักเรียนทีต่ อ้ ง
สอบซ่อม

1. * เฉพาะนักเรียน ป.1 - ป.5, ม.1 – ม.2, ม.4 - ม.5 ทีย่ ่นื คาร้องลาออกภายใน
วันที่ 12 มี.ค. 63 เท่านัน้ หากยื่นคาร้องลาออกหลังจากวันดังกล่าว
ฝ่ ายทะเบียนวัดผลกาหนดวันรับเอกสารดังนี้
วันที่ยื่นคาร้องลาออก วันที่รับเอกสาร
13 - 31 มี.ค. 63
8 เม.ย. 63
1 - 8 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63
9 - 22 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63
23 - 30 เม.ย. 63
18 พ.ค. 63
2. นักเรียน ป.6, ม.3 ทีแ่ จ้งจานงศึกษาต่อ แต่ประสงค์ขอรับเอกสาร ปพ.1 ปพ.2
ต้องชาระค่าเทอมเทอม 1/63 ให้เรียบร้อยก่อน จึงรับเอกสารได้ (กรณีชาระด้วย
เช็ค ต้องชาระก่อนวันรับเอกสาร 5 วันทาการ)
3. สถานทีร่ บั เอกสาร
3.1 อนุบำล-ประถม : โถงล่างอาคาร Dominic 1 หน้าห้องธุรการ
3.2 มัธยม : ห้องกระจกชัน้ 2 อาคาร Baptist
4. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
5. การรับผลการเรียน, เอกสารทางการศึกษา รวมถึงการแจ้งผลการเรียนทาง
Checker นักเรียนต้องไม่มยี อดค้างชาระค่าเทอม, ค่าเรียนพิเศษใดๆ
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30 มี.ค. - 30
เม.ย. 63

Summer
Course 2020

❌ งดกำรเรียน Summer Course 2020
แนวปฏิ บตั ิ ในกำรขอรับเงิ นคืน
1. กาหนดการรับเงินคืน 9 - 13 มี.ค.63 หลังจากวันดังกล่าว รับเงินคืนได้อกี
ครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พ.ค.63 เป็ นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 –
16.00 น. เท่านัน้ )
2. เอกสารทีใ่ ช้ในการรับเงินคืน :
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และสาเนาบัตรประชาชนผู้มารับเงิน
กรณีไม่มใี บเสร็จรับเงินฉบับจริงมายื่น ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังนี้
1. บิดา หรือ มารดา
มารับเงินด้วยตนเอง
2.บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บิดา หรื อ มารดา มา
รับเงิน (ต้องมอบ
อานาจทุกกรณี)

สาเนาบัตรประชาชน
1.สาเนาบัตรประชาชนบิดา หรื อ มารดา ระบุขอ้ ความดังนี้ “ มอบ
อานาจให้......(.ชื่อ-สกุลผูร้ ับมอบอานาจ)....... รับเงินSummer ของ
........(.ชื่อ-สกุลนักเรี ยน)........” พร้อมลงลายมือชื่อผูม้ อบอานาจ
2.สาเนาบัตรประชาชนผูม้ ารับเงิน

หมายเหตุ :
1. กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อมเพือ่ ความสะดวก ทางโรงเรียนไม่มบี ริการถ่าย
สาเนาเอกสาร
2. โรงเรียนไม่สามารถคืนเงินให้ได้ หากผูป้ กครองไม่มเี อกสารตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
ในวันทีม่ าติดต่อรับเงินคืน
3. สาเนาบัตรประชาชน ใช้ 1 ฉบับต่อนักเรียน 1 คน

3. สถานทีต่ ดิ ต่อรับเงินคืน
3.1 นักเรียนเก่ำ NC - ป.6 รับเงินคืนที่หอ้ งธุรการแผนกประถม ม.1 - ม.4 รับ
เงินคืนทีห่ อ้ งธุรการแผนกมัธยม ไม่สามารถรับข้ามแผนกได้ เนื่องจาก
ป้ องกันความสับสน หรือการรับเงินคืนซ้าซ้อน ** สาหรับนักเรียน ป.6 หากมา
รับเงินตัง้ แต่ 7 พ.ค. 63 เป็ นต้นไป ให้ตดิ ต่อรับคืนทีแ่ ผนกมัธยม
3.2 นักเรียนใหม่ ที่กาลังจะเข้าเรียนชัน้ NC.- ป.6 รับเงินคืนทีห่ อ้ งธุรการแผนก
ประถม ม.1 - ม.4 รับเงินคืนที่หอ้ งธุรการแผนกมัธยม
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16-24 เม.ย.
63

การซื้อ
เครื่องแบบ
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ช่วงการเรียน การสังซื
่ ้อ
Summer หนังสือสาหรับ
นักเรียนใหม่

❌ งดจำหน่ ำยเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพละ / กระเป๋ำนักเรียนในช่วงวัน
ดังกล่ำว
เนื่องจากในช่วงนี้ โรงงานผูผ้ ลิตเริม่ ทยอยนาสินค้ามาส่ง หากผูป้ กครองสะดวก สามารถ
มาซื้อได้ ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 และ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 63 หากไม่สะดวก
ในช่วงวันดังกล่าว ห้องเครื่องเขียนจะเปิ ดจาหน่ายอีกครัง้ ในวันที่ 7 พ.ค. 63 เป็ นต้นไป
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่จะเข้ำเรียนในปี กำรศึกษำ 2563 ทุกระดับชัน้ สำมำรถสั ่ง
และชำระค่ำหนังสือที่ห้องธุรกำรของแต่ละแผนกได้ระหว่ำงวันที่ 9 – 13 มี.ค. 63
และ 7 – 13 พ.ค. 63 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 8.30 – 16.00 น.)

อนึ่ง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการเฝ้ าระวังและป้ องกันการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือนักเรียนและผูป้ กครอง หาก
มาติดต่อโรงเรียน ไม่ว่าจะมาติดต่อภารกิจใดๆ โรงเรียนกาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1. หากมีอาการไม่สบาย ให้งดเว้นการมาติดต่อโรงเรียนในทุกกรณี
2. กาหนดพืน้ ทีจ่ อดรถไว้ดงั นี้
2.1 อนุบำลและประถม : ใต้อาคาร 6 และสนาม 3 ผู้ปกครองเข้าโรงเรียนผ่านประตูเล็กอาคาร 3
2.2 มัธยม : สนาม 1 (การติดต่อแผนกมัธยมช่วงปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ นปี น้ี ให้เข้าทางซ.สาธุประดิษฐ์ 26)
3. นักเรียนและผูป้ กครอง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมริ ่างกายทุกคน หากตรวจพบอุณภูมิ 37.5 องศา
ขึน้ ไป งดการเข้ามาติดต่อโรงเรียนในทุกกรณี รวมถึงงดการสอบซ่อม โดยมีจุดคัดกรองดังนี้
3.1 อนุบำลและประถม : โถงล่างอาคาร 3
3.2 มัธยม : บริเวณหน้าแม่พระ / บริเวณอุโมงค์
จากนัน้ ให้นักเรียนทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และติดสติก๊ เกอร์สญ
ั ลักษณ์ผ่านจุดคัดกรอง
4. เนื่องจากปัจจุบนั หน้ากากอนามัยขาดแคลน และได้มกี ารรณรงค์สาหรับผูท้ ไ่ี ม่ป่วย อาจไม่จาเป็ นต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย แต่หากท่านไม่แน่ใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อโรงเรียน
5. สาหรับท่านที่ประสงค์จะติดต่อแผนกธุรการเพื่อดาเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของนักเรี ยน บิดา
มารดา, ขอเอกสารต่างๆได้แก่ ใบรับรองความเป็ นนักเรี ยน, สาเนาสมุดพก, Transcript สามารถยื่นคาร้องทางเวบ
ไซต์โรงเรี ยนwww.ektra.ac.th เมื่อยื่นคาร้องแล้ว กรุณาโทรติดต่อธุรการ (โทร 02-212-9930-1, 02-212-0157)
เพื่อตรวจสอบกาหนดวันรับเอกสารอีกครั้ง

6. หากกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ มีคาสั่งที่อาจทาให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงใดๆเพิ่มเติม ทาง
โรงเรี ยนจะประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ กครองทราบในช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวบไซต์โรงเรี ยน www.ektra.ac.th ,
Facebook : Ektra Activities และ LINE Checker (Line Checker เป็ นช่องทางการสื่อสารเฉพาะนักเรี ยนระดับ
มัธยม)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ขอขอบคุณที่ผปู ้ กครองทุกท่านให้ความ
ร่ วมมือ และเข้าใจสถานการณ์เป็ นอย่างดี ขอให้ทุกท่านดูแลสุขอนามัย และก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยดี
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

