ที่ สสอ. 181/2565

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
21 ตุลาคม 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกาหนดการต่าง ๆ สาหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. กำหนดกำร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 (ตุลำคม 2565 – มกรำคม 2566)
วัน-เดือน-ปี

กิจกรรม

ระดับชั้น

25 ต.ค. 2565

ประกาศตารางสอนชั้น Y.4-12 ภาคเรียนที่ 2/2565 ทาง นอกเหนือจากระดับชั้นดังกล่าว
App SB และ IM ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ใช้ตารางสอนเหมือนภาคเรียนที่ 1

26 ต.ค. 2565

เปิดภำคเรียนที่ 2/2565
NC / KG.1 / Y.1 / Y.4 / Y.7 / Y.10
**การเรียนพิเศษจะเริ่มตามปกติตั้งแต่วันแรกของการเปิด
ภาคเรียนที่ 2**

27 ต.ค. 2565

เปิดภำคเรียนที่ 2/2565
KG.2 / Y.2 / Y.5 / Y.8 / Y.11
**การเรียนพิเศษจะเริ่มตามปกติตั้งแต่วันแรกของการเปิด
ภาคเรียนที่ 2**

28 ต.ค. 2565

เปิดภำคเรียนที่ 2/2565
KG.3 / Y.3 / Y.6 /Y.9 / Y.12
**การเรียนพิเศษจะเริ่มตามปกติตั้งแต่วันแรกของการเปิด
ภาคเรียนที่ 2**

26 ต.ค. 2565

แจ้ ง ผลสอบไม่ ผ่ า นและลงทะเบี ย นสอบซ่ อ มปลาย ประกาศเลขประจ าตั ว นั ก เรี ย น Y.7-11
ภาคเรียนที่ 1/2565 ภายในวันที่ 28 ต.ค. 65
ที่ติด “0” ในแต่ละรายวิชา ทาง Website,
SB และ IM
หมายเหตุ:
สอบซ่อมช่วงเวลาเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน
ในเดือนพฤศจิกายน

วัน-เดือน-ปี
29 ต.ค. 2565

กิจกรรม

ระดับชั้น

รั บ ผลกำรเรี ย นและประกำศผลกำรเรี ย นปลำยภำค ทุกระดับชั้น NC.-Y.12
เรียนที่ 1/2565
(เวลา 08.30 - 12.00 น.)
ผู้ปกครองจะได้พบครูประจาชั้น
พร้อมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้
**หำกนักเรียนมำพร้อมผู้ปกครองทำงโรงเรียนกำหนด ● NC. หน้าห้องเรียน อาคาร 1
ให้แต่งชุดนักเรียนมำรับผลกำรเรียน**
● KG.1-2 หน้าห้องเรียนอาคาร 6 ชั้น 2
● KG.3 หน้าห้องเรียนอาคาร 6 ชั้น 3
● Y.1/Y.5-6 โถงล่างอาคาร Dominic 1
● Y.2-3 โถงล่างอาคาร Dominic 2
● Y.4 โถงล่างอาคาร 4
● Y.7-12 โ ถงล่ า งอาคาร St.John
Baptist
(ระดับมัธยม: เข้ำทำงซอยสำธุประดิษฐ์
28 ออกทำงซอยสำธุประดิษฐ์ 26)
หมายเหตุ: ประกาศผลสอบทาง App SB
(ยกเว้นระดับอนุบาล) จะประกาศในวันที่
31 ต.ค. 2565

31 ต.ค. 2565

กิจกรรมวันฮาโลวีน

NC-KG.3

1 พ.ย. 2565

Project Approach

NC

1 พ.ย. 2565

GAC Guidance

Y.9

2-11 พ.ย. 2565

ถ่ายภาพ Yearbook 2022

2-3 พ.ย. 2565 : ระดับมัธยม
7-9 พ.ย. 2565 : ระดับประถม
9-11 พ.ย. 2565 : ระดับอนุบาล

3-5 พ.ย. 2565

ค่ายพัฒนาศักยภาพ We are EKTRA Camp 2022

Y.9

5 พ.ย. 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Y.9

6-12 พ.ย. 2565

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาปลูกฝังคุณธรรมและ Y.11
ช่วยเหลือชุมชนรุ่น 25

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรม

ระดับชั้น

7 พ.ย. 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง

NC-Y.3

8-11 พ.ย. 2565

กิจกรรมกีฬาสี

Y.7-9

9-11 พ.ย. 2565

Ektra Star Kids Activity

KG.1-3

12 พ.ย. 2565

การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

Y.2-12 (นักเรียนที่สมัครสอบ)

14, 21, 28 พ.ย. 2565

กิจกรรมกีฬาสี

Y.10-12

16-18 พ.ย. 2565

วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
ทุกระดับชั้น
เ ฉ พ า ะ ใ น พื้ น ที่ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร น น ท บุ รี แ ล ะ
สมุทรปราการ ช่วงการประชุมเอเปคครั้งที่ 29

23-25 พ.ย. 2565

กิจกรรมกีฬาสี

Y.4-6

23-26 พ.ย. 2565

ค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

Y.8

1 ธ.ค. 2565

กิ จ กรรมวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพรั ช กาลที่ 9 ระดับมัธยม
และวันพ่อ

2 ธ.ค. 2565

กิ จ กรรมวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพรั ช กาลที่ 9 NC-Y.1 รอบเช้า
และวันพ่อ
Y.2-6 รอบบ่าย

5 ธ.ค. 2565

วันหยุด วันพ่อแห่งชาติ

ทุกระดับชั้น

12 ธ.ค. 2565

วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

ทุกระดับชั้น

19-22 ธ.ค. 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Show)

ทุกระดับชั้น

23 ธ.ค. 2565

กิจกรรมวัน Apology , Forgiveness and
Reconciliation

ทุกระดับชั้น

26 ธ.ค. 2565 2 ม.ค. 2566

วันหยุด คริสต์มาสและปีใหม่

ทุกระดับชั้น

3 ม.ค. 2566

วันเปิดเรียน

ทุกระดับชั้น

3 ม.ค. 2566

Project Approach NC.

ระดับอนุบาล

หมายเหตุ:
1. ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกช่องทางการสื่อสารของ โรงเรียน
ได้ แ ก่ Facebook : Ektra Activities, ห้ อ ง Important Messages (ใน Google Classroom), website :
www.ektra.ac.th และ Application School Bright
2. กาหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
ของโรงเรียน
2. กำรจัดทำ Yearbook 2022 และกำรถ่ำยรูปหมู่เพื่อลงหนังสือรุ่น
ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เริ่มจัดทาหนังสือรุ่น (Yearbook) ประจาปี 2565 เพื่อรวบรวมภาพถ่ายครู -นักเรียนทุกระดับชั้น
รวมผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา สาหรับท่านที่ประสงค์จะให้หนังสือรุ่นเป็นพื้นที่แสดง
ความภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือเพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านไปยังเพื่อนผู้ปกครองและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขอเชิญชวนท่านให้การสนับสนุนหนังสือรุ่น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มการสนับสนุนลงโฆษณาเพื่อ
จัดทาหนังสือรุ่นได้จาก
Link https://shorturl.asia/p5Mbo หรือสแกน QR Code นี้ (ใช้อีเมลของนักเรียน)
สอบถามเพิ่มเติมที่ธุรการ ทั้งนี้ แบบฟอร์มจะปิดรับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดวันที่ถ่ายรูปของแต่ละห้อง คุณครูประจาชั้นจะเรียนให้ทราบในสมุดจดการบ้าน / สมุดสื่อสาร / Important
Messages และ School Bright ขอความกรุณาผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยและหากไม่จาเป็น
กรุณางดการหยุดเรียน
3. กำรรับสมัครนักเรียนใหม่
ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้น Nursery - Y.10 สาหรับการสอบระดับ Nursery
และ KG.1 จะเป็นการนัดสอบสัมภาษณ์ ผู้ปกครองสามารถโทรติดต่อนัดวันเข้าทดสอบล่วงหน้า 1 วัน ได้ที่ห้องธุรการซอย 20
โดยเวลาสอบเริ่มตั้งแต่ 9.00 น. - 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ โทร.02-213-0117, 02-212-9930-1 และ
02-212-0157
4. กำรขอเอกสำรทำงกำรเรียน
หากผู้ปกครองต้องการเอกสารทางการเรียนใด ๆ ของนักเรียน สามารถติดต่อยื่นคาร้องได้ที่แผนกธุรการ โดยจะใช้เวลา
ดาเนินการ 5 - 7 วันทาการหลังจากยื่นคาร้อง สาหรับผู้ปกครองที่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะต้องชาระให้ครบทุกรายการ
ก่อนการรับเอกสาร
5. กำรเรียนพิเศษเย็นในภำคเรียนที่ 2/2565
5.1. การชาระค่าเรียนพิเศษของภาคเรียนที่ 2/2565 (พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) กาหนดชาระเงินหรือ
แจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก คอร์สเรียนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ก่อนเริ่มเรียนพิเศษ ซึ่งจะให้สิทธิ์เรียนต่อ
ตามคอร์สเดิม ที่เรียนในเดือนกันยายน 2565 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ การเรียนพิเศษจะเริ่มตามปกติตั้งแต่
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2

5.2. ค่าเรียนพิเศษที่ชาระไว้แล้ว ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลงคอร์ส/ขอคืนเงิน/โอนสิทธิ์การเรียน ให้นักเรียน
คนอื่นทุกกรณี (** รวมถึงกรณีนักเรียนหยุดเรียน/กักตัว เนื่องจากนักเรียนหรือสมาชิก ในครอบครัวติดเชื้อ
COVID-19 **)
5.3. กรณีค้างชาระค่าเรียนพิเศษตั้งแต่ 2 เดือนขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเรียนคอร์สที่ค้างชาระโดย
อัตโนมัติ
5.4. นักเรียนที่ยังไม่เคยลงเรียนพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน และชาระเงินได้ที่แผนกธุรการ
ในวันและเวลาทาการ
5.5. ชาระค่าเรียนพิเศษได้ 2 ช่องทาง คือ
5.5.1 ชาระเงินสดได้ที่แผนกธุรการ ในวันและเวลาทาการ
5.5.2 ช าระโดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี และแจ้ ง การโอนเงิ น พร้ อ มแนบหลั ก ฐาน ส่ ง มาที่ email :
afterschool@ektra.ac.th หรือสแกน QR Code แจ้งการโอนเงินทาง Google form
รายละเอียดเลขที่บัญชี

แจ้งการโอนเงินทาง Google form

6. กำหนดกำรเปิด-ปิดห้องจำหน่ำยเครื่องเขียนและเครื่องแบบนักเรียน
เริ่มเปิดทาการอีกครั้งในวันที่ 25 ตุลาคม 2565
7. แนวปฏิบัติของโรงเรียนจำกกำรประกำศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นโรคเฝ้ำระวัง
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก เรี ย นและบุ ค ลากรหลั ง เปิ ด ภาคเรี ย นที่ 2/2565 โรงเรี ย นจึ ง ได้ พิ จ ารณาให้ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามปกติ โดยให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และคัดกรอง ATK ทุกสัปดาห์
8. ขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสำรสำสน์เอกตรำ ที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
นักเรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกำรนำเสนอแนวคิดเป็นภำษำอังกฤษ (Presentation) ภำยใต้โครงกำรยุวทูตสันติภำพ
เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงสันติภำพโลก จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
1. นางสาวภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (Miss Pingkan Rerkpatanapipat) Y.10A ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์ (Mr. Chulabhat Tantichaiboriboon) Y.10A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายอุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์ (Mr. Ukkrit Dewkota) Y.10A ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน

นักเรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันดนตรี รำยกำร Sugree Charoensook International Music Competition 2022
รอบแรก SIMC Onsite เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565
1. ด.ช.นิธิธรรม แดงสวัสดิ์ (Master Nititham Daengsawat) KG.3C ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ประเภท
Piano และ Violin Class Hope
2. นายพนา หลิ ว อ าพั น (Mr. Pana Lewampan) Y.12E ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง (Gold Prize) ประเภท Solo
Saxophone
3. วง Ektra Sax Trio ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ประเภท Chamber Music Section (Class Senior)
บทเพลง : Primula By Daiki Kato Bless This House arr. Anthony Giamanco
รายชื่อนักเรียนวง Ektra Sax Trio
1. ด.ช.ณัฐนนท์ พิชัยรัตน์ (Master Nattanon Phichairat) Y.9B
2. นายสุเมธ โชตนา (Mr. Sumeth Chotana) Y.12E
3. นายพนา หลิวอาพัน (Mr. Pana Lewampan) Y.12E
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
1. ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ (Master Pattharawat Chawanasonthornpot) Y.5E (2021) วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ด.ช.ณัทกร ไกรทุกข์ร้ าง (Master Natthakorn Kraitukrang) Y.6D (2021) วิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรี ยนที่ไ ด้ รั บคั ด เลื อกเป็น 1 ใน 15 คน ที่มีผลงำนดีเ ด่น ด้ ำ นศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเภทบุค คลเยำวชนประกำยเพชร
จากโครงการเยาวชนดี เ ด่ น กรุ ง เทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้ ง ที่ 17 ประจ าปี 2565 จั ด โดยส านั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ า
และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
1. น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล (Miss Kirinee Wannavatakul) Y.12A
นักเรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดั บนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
1. ด.ช.ภั ท รวรรธน์ ชวนะสุ น ทรพจน์ (Master Pattharawat Chawanasonthornpot) 6E รางวั ล เหรี ย ญทอง
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. ด.ญ.พิชา ยุวประกร (Miss Picha Yuvapragorn) Y.6E รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3. ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์ (Miss Thanaporn Chawanasunthornpoj) Y.9D รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
4. ด.ญ.ปัณณิตา ธนิกโชคกอบกุล (Miss Pannita Tanikchokkobkul) Y.6E รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

