
 

 

 

ท่ีสสอ.   02/2564                                          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                     5 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง     ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับท่ี 7  
เรียน     ผู้ปกครอง 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเล่ือนเปิดเทอมเป็นวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กำหนดการต่างๆ 
รายการ  กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 

1. การจำหน่ายเคร่ืองแบบ
นักเรียน ที่ห้องเคร่ืองเขียนของ
แต่ละแผนก 8.30 – 15.00 น. 
NC – Y.6 : ซ.สาธุฯ 20 
Y.7 – Y.12 : ซ.สาธุฯ 26  

อนุบาล :   
3 – 7 พ.ค. 64  
ประถม มัธยม :  
10 – 14 พ.ค. 64 

นร.ใหม่ทุกระดับชั้น :  24 พ.ค. 64 
KG.1 – KG.3 :  25 พ.ค. 64 
Y.1-3 : 27 พ.ค.64 
Y.4-6 : 28 พ.ค.64 
Y.7 – Y.12 : 25, 27-28 พ.ค.64 

2. ทดลองเข้าระบบ Google 
Classroom  

- 5 – 12 พ.ค. 64  
เนื่องจากฝ่าย IT เปลีย่น  Password ใหม่ กรุณาศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้อ 2 

3. เข้าใช้งาน classroom เพือ่ 
Join เข้าห้องเรียนต่างๆ 

- อนุบาล : 13 – 15 พ.ค. 64 
ประถม มัธยม : 15 -17 พ.ค. 64  
กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้อ 3 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียน 17 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 
5. Download ตารางเรียน 17 พ.ค. 64  14 พ.ค. 64 (ตารางเรียน Online) 
6. พบครูไทยประจำชั้น ผ่าน 

Google Meet 
- อนุบาล : 15 พ.ค. 64 

ประถม-มัธยม : 17 พ.ค. 64 
7. เปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2564  19 – 20 พ.ค. 64  เรียน Online ถึงวันที่ 31 พ.ค.  แต่หากสถานการณ์การแพร่

ระบาดยังไม่ดีขึ้น จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีประกาศให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียน 
On Site ได้ 

8. การรับหนังสือ 19 – 20 พ.ค. 64  หากเปิดเรียน On Site ได้ 1 มิ.ย. 64 รับหนังสือเรียนวันเปิด
เรียน (กำหนดเปิดเรียนแยกตามระดับชั้น จะประชาสัมพันธ์
ลำดับถัดไป)  

                         



 

 

2. เปลี่ยน Password สำหรับเข้าเรียนในระบบ Google Classroom  

เนื่องจากปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ปกครอง และนักเรียนจำนวนมาก ลืม Password ที่ต้ังเอง หรือ มีการ
เปลี่ยน Password แต่ไม่ได้สื่อสารกันภายในครอบครัว เป็นเหตุให้ผูป้กครอง หรือนักเรียนไม่สามารถใช้
งานได้  ในปีนี้ ทางโรงเรียนจึงกำหนด Password ใหม่ให้นักเรียนทุกคน โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลง Password ได้  คือ รหัสนักเรียน + เดือนเกิดภาษาอังกฤษ 3 ตัว (เฉพาะตัวแรกเป็นอักษร
ตัวใหญ่) + เคร่ืองหมาย*  เช่น รหัสนักเรียน 20123  Password คือ 20123Jan* 

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระบบ Google Classroom กรุณาดำเนินการดังนี้ 
2.1 ผู้ปกครอง / นักเรียน ทดลองเข้าระบบ โดยใช้ Password ที่โรงเรียนกำหนดใหม่ข้างต้น ระหว่าง

วันที่ 5 – 12 พ.ค. 64  
2.2 ศึกษาขั้นตอนการเข้าระบบ   

กรุณาสแกน QR Code คู่มือไฟล์ pdf  หรือคลิปแนะนำการเข้าระบบ 
2.3 หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ติดต่อ it.support@ektra.ac.th ภายในวันที่ 12 พ.ค. 64  

หมายเหตุ :  สำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในปกีารศึกษา 2564  ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจาก
ฝ่าย IT กำหนด password ในรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไว้อยู่แล้ว  

3. Join เข้าห้อง Important Messages และ รายวิชาเรียนของปีการศึกษา 2564  

เนื่องจากนักเรียนเลือ่นชั้นเรียนใหม่ จะเข้าห้องเรียนเดิมที่เคยเรียนไม่ได้ ดังนั้น ผู้ปกครอง /นักเรียน
ทุกคน (ทั้งนักเรียนเก่า และนักเรียนใหม่ ) กรุณาดำเนินการดังนี้ 
3.1 กดปุ่ม Join เข้าห้องเรียนในวิชาต่างๆของชั้นเรียนใหม่ รวมถึงห้อง Important Messages เพือ่รับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน  สำหรับ Nc -KG.3 เข้า Join วันที่ 13 – 15 พ.ค. 64 / Y.1 – 
Y.12  เข้า Join ระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ค. 64  

3.2 ศึกษาขั้นตอนการ Join เข้าห้องเรียนต่างๆ การใช้งาน Google Classroom  
และ Google Meet  

  
 

3.3 หากไม่สามารถ Join ได้ ติดต่อ it.support@ektra.ac.th ภายในวันที่ 17 พ.ค. 64  
หมายเหตุ : ไฟล์คู่มือต่างๆอยู่ในห้อง Important Messages ของนักเรียนทุกคนเรียบร้อยแล้ว  
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4. Home Learning Activity Packs 

ช่วงก่อนปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 ทางโรงเรียนได้จัดชุดการเรียนรู้ Home Learning Activity Packs 
ให้นักเรียน Nc – Y.3 กลับบ้านไปเพื่อใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนได้เรียนรู้ ระหว่างท่ียังไม่เปิดเรียน นักเรียน
คนใด ท่ียังไม่ได้ใช้ชุดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถทดลองเล่น และแบ่งปันภาพหรือคลิปการทดลองได้ ท่ี FB : 
Ektra Activities  

5. การใช้งาน ระบบ Checker สำหรับนักเรียนมัธยม 

เมื่อโรงเรียนเปิดเรียน On Site แผนกมัธยมจะใช้ระบบchecker ให้นักเรียน Scan เข้า-ออก
โรงเรียนด้วยบัตรนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะทราบเวลาท่ีนักเรียนเข้าและออกจากโรงเรียนผ่าน Application 
Line  รวมถึงข่าวสารต่างๆท่ีโรงเรียนประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองโดยตรง 

สำหรับนักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 และนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะส่ง QR Code ที่ผู้ปกครองต้องใช้
สแกนเพือ่ลงทะเบียนเปน็รายบุคคล,  คู่มือการเข้าระบบ checker และข้อควรปฏิบัติการใช้งาน ทาง 
email รหัสนร.@ektra.ac.th ( ผู้ปกครองสามารถใช้Password ใหม่ท่ีโรงเรียนกำหนด ตามท่ีระบุในข้อ 2) 
ไม่เกินวันที่ 14 พ.ค. 64  

 
6. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และการติดต่อแผนกธุรการเรื่องต่างๆ 

6.1 ผู้ปกครองท่ียังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2564  สามารถย่ืนคำร้องขอผ่อนชำระได้ 
โดยมีข้ันตอนดังนี ้

• Download แบบฟอร์ม “ใบคำร้องค่าธรรมเนียม” จากเวบไซต์ 
www.ektra.ac.th หัวข้อ ระเบียบการ หรือ สแกน QR Code  

• ชำระเงินงวดแรก  ตามจำนวนท่ีขอผ่อนชำระ  

• ส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ 2 ช่องทาง  
1. สแกน QR Code โดยใช้อีเมล์ รหัสนร.@ektra.ac.th  

(ใช้Password ใหม่ท่ีโรงเรียนกำหนด ตามท่ีระบุในข้อ 2)  
2. ส่งหลักฐาน ทาง email : tuitionfee@ektra.ac.th  โดยระบุช่ือ นามสกุล ช้ันเรียนของ

นักเรียน และคำร้องขอผ่อนชำระ 
6.2 ทางโรงเรียนมีช่องทางการชำระเงนิท้ังแบบมาชำระท่ีแผนกธุรการ และส่งหลักฐาน

ทางออนไลน์ รายละเอียดวิธีการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ  กรุณาสแกน QR Code  
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6.3 การติดต่อแผนกธุรการ 
ผู้ปกครองสามารถดำเนินการยื่นคำร้องต่างๆในช่องทางออนไลน์ ดังนี ้

รายการ QR Code วิธีการดำเนินการ 
1. ขอเอกสาร Transcript / ใบรับรอง

ความเป็นนักเรียน / ใบรับรองเพื่อ
ทำ visa / สำเนาสมุดพก) 

 

สามารถดำเนินการในเวบไซต์รร.  
www.ektra.ac.th โดยรับเอกสารหลังยื่นคำ
ร้อง 3 วันทำการ หรือโทรสอบถามธุรการ 
 

2. แจ้งเปล่ียนแปลงแก้ไข ช่ือ-นามสกุล 
นักเรียน/ บิดา/มารดา 

 

สามารถดำเนินการในเวบไซต์รร.  
www.ektra.ac.th 
 

 
3. ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ 

 

Download คำร้อง เมื่อกรอกข้อความ
เรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารกลับ ทางเมล์ 
admin@ektra.ac.th  

หมายเหตุ : แผนกธุรการเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)  

หากกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่อาจทำให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงใดๆ
เพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ใน เวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้อง 
Important Messages (ใน Google Classroom) และ LINE Checker (เป็นช่องทางการส่ือสารเฉพาะ
นักเรียนระดับมัธยม)  

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
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