
 

 

 
 
ท่ี สสอ. 301/2565                               โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                           8 มีนาคม 2566 
เร่ือง    ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
เรียน   ผู้ปกครอง 

ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ก าหนดการต่าง ๆ ส าหรับปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 - เปิดเรียนปีการศึกษา 
2566  ดังน้ี 

1. ก ำหนดกำรเดือน กุมภำพันธ ์- พฤษภำคม 2566 
วัน-เดอืน-ป ี กิจกรรม ระดบัชั้น / หมำยเหต ุ
20 ก.พ.-  

19 มี.ค. 66 
การสั่งซื้อและช าระเงินค่าหนังสือเรียน   
ปีการศึกษา 2566 

ตามท่ีได้ประกาศทาง IM และ School Bright เมื่อวันท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสามารถสั่งหนังสือได้ทางหน้า
เว็บไซต์ของโรงเรียน  หรือคลิกที ่
link: https://shorturl.asia/59Q0D 
 
หรือสแกน QR code:   
 
โรงเรียนจัดหนังสือตำมยอดกำรสั่งซ้ือที่ช ำระเงิน
ภำยในก ำหนดแล้วเท่ำนั้น ไม่มีหนังสือส ำรองเพื่อ
จ ำหน่ำยในภำยหลัง 

15 มี.ค. 66 รับผลการเรียน ปพ.6  (กรณีนักเรียนมาด้วยให้นักเรียน
แต่งกายชุดนักเรียน) 

NC.-Y.11 รับเวลา 8.30-12.00 น. 

ผูป้กครองจะไดพ้บปะพดูคุยกับครปูระจ ำช้ัน ตำมสถำนที่ ดังนี ้
NC.. โถงล่างอาคาร 1 
KG.1-3 โรงอาหาร 1 Canteen 1 
Y.1 โถงล่างอาคาร Dominic 1 
Y.2-3 โถงล่างอาคาร Dominic 2                                    ใช้ทางเข้า-ออกซอยสาธุประดิษฐ์ 20 
Y.4 โถงล่างอาคาร 4 
Y.5-6 โถงล่างอาคาร Dominic 1 
Y.7-11 โถงล่างอาคาร St. John Baptist                           ใช้ทางเข้าซอยสาธุประดิษฐ์ 28 และออกทางซอยสาธุประดิษฐ์ 26 
*กรณีไม่สะดวกมาในวันและเวลาดังกล่าว นักเรียนจะได้รับสมุดพกในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

28 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนท่ี 2/2565 ผ่านทาง 
Application School Bright 

นักเรียน Y.1-12 สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่าน 
Application School Bright  ได้ต้ังแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป 

30 มี.ค.- 
28 เม.ย. 66 

 

ช่วงเวลาแห่งความสนุก Ektra Summer Camp 2023 
การกลับมาแบบเต็มรูปแบบ กับ กิจกรรมอันหลากหลาย  
 
 
โรงเรียนหยุดวันจักรีและสงกรานต์ วันท่ี 6, 13, 14 และ 
17 เมษายน 66 

รายละเอียดคอร์สเรียน ได้ประชาสัมพันธ์ทาง IM และ 
School Bright เมื่อวันท่ี 21 ก.พ. 66   
หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดท่ี link :  
https://shorturl.asia/HNC.Ly  
หรือสแกน QR code:  
ทุกคอร์สลงทะเบียน และช าระเงินได้ท่ีห้องธุรการ ต้ังแต่
วันท่ี 22 ก.พ. 66 เป็นต้นไป 

 
 
 

https://shorturl.asia/59Q0D
https://shorturl.asia/HNCLy


 

 

 
 

วัน-เดอืน-ป ี กิจกรรม ระดบัชั้น / หมำยเหต ุ
3-4 เม.ย. 66 รับเอกสารจบการศึกษา (ปพ.1)  ส าหรับนักเรียน Y.1-5, Y.7-8 และ Y.10-11 ท่ียื่นค า

ร้องลาออกภายในวัน ท่ี  17 มี .ค .  66 และช าระ
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทในภาคเรียนท่ีผ่านมา จนถึง
ภาคเรียนท่ี 2/2565 เรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับนักเรียน Y.6 และ Y.9 รับเอกสารได้ใน 2 กรณี
ดังน้ี 

1. นัก เ รี ยน ท่ีแจ้ ง จ านงลาออก  และช า ระ
ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ในภาคเรียนท่ีผ่าน
มาจนถึงภาคเรียนท่ี 2/2565 เรียบร้อยแล้ว   

2. นัก เ รี ยน ท่ีแจ้ ง จ านง ศึกษา ต่อ   ท่ี ช า ระ
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
และช าระ ค่า เทอมภาคเรียนท่ี  1/2566 
เรียบร้อยแล้ว 

6 เม.ย. 66 หยุดวันจักรี โรงเรียนปิดท าการ งดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 
11 เม.ย. 66 รับเอกสารจบการศึกษา ปพ.6 (สมุดพก) ปพ.1 และ 

ปพ.2 
ส าหรับนักเรียน Y.12 ท่ีช าระค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
ในภาคเรียนท่ีผ่านมาจนถึงภาคเรียนท่ี  2/2565 
เรียบร้อยแล้ว 

13-17 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์ โรงเรียนปิดท าการ งดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 
30 เม.ย. 66 วันสุดท้ายในการแจ้งจ านงลาออกของนักเรียน  

(ยกเว้นระดับช้ัน KG.3, Y.6 และ Y.9 - ก าหนดการ
ลาออกเป็นไปตามท่ีระบุในใบแจ้งจ านงศึกษาต่อ) 

นักเรียนทุกระดับช้ัน (ยกเว้น KG.3, Y.6, Y.9)  ท่ีไม่
ประสงค์เรียนต่อในปีการศึกษา 2566 ผู้ปกครองต้องยื่น
ใบค ำร้องลำออกไม่เกินวันที่ 30 เมษำยน 2566 หาก
เลยจากน้ี ถือว่าท่านประสงค์ให้นักเรียนเรียนต่อในปี
การศึกษา 2566 การแจ้งลาออกหลังวันท่ี 30 เมษายน 
2566 ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี 
1 ของปีการศึกษาใหม่ก่อน จึงจะได้รับเอกสารทาง
การศึกษา 

16 พ.ค. 66 ประกาศรายช่ือนักเรียน และตารางสอนภาคเรียนท่ี 
1/2566 

ทุกระดับช้ันตรวจสอบรายช่ือ และตารางสอน ทาง 
Application School Bright และห้อง IM 

17 พ.ค. 66 หยุดวันพืชมงคล โรงเรียนปิดท าการ งดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 
18-19 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

 
18 พ.ค. 66: NC.., KG.2, Y.1, Y.4, Y.7, Y.8, Y.10 
19 พ.ค. 66: KG.1, KG.3, Y.2, Y.3, Y.5, Y.6, Y.9, Y.11, 
และ Y.12 

การเร่ิมเรียนพิเศษวิชาการไทยต้ังแต่วันแรกท่ีเปิดเรียน สมัครได้ท่ี link: https://forms.gle/bhp2CMHLdbKVpL1GA    
 
หรือสแกน QR Code:   
 
วิชาการครูต่างชาติและวิชาพิเศษต่าง ๆ จะเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบช่วงเดือนพฤษภาคม 
หมายเหตุ:  

• ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ  จากทุกช่องทางการสื่อสารของ โรงเรียน ได้แก่ Facebook : Ektra 
Activities, ห้อง Important Messages (ใน Google Classroom), website : www.ektra.ac.th และ Application School Bright 

• ก าหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 

https://forms.gle/bhp2CMHLdbKVpL1GA


 

 

 

 

 

2. ประชำสัมพันธก์ิจกรรม Sarasas Ektra Senior Social Club (SSC)  
ส าหรับ Summer ปีน้ี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส าหรับผู้ปกครองท่ีต้องการใช้เวลายามว่างเพื่อการชะลอวัย มาท ากิจกรรมต่าง ๆ

ได้แก่ การสร้างความสุขด้วยการร้องเพลงและเล่นดนตรี ขยับร่างกายท้าทายด้วย Line Dance และลีลาศ ออกแบบผลงาน DIY & 
Mindfulness Art และสร้างสรรค์เมนู Good Food, Good Life ในวันสุดท้ายจะมีการแสดงทักษะจากท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถ
เชิญชวนบุตรหลานมาเป็นก าลังใจ ท้ังน้ี มีให้เลือก 2 แบบ 

 1. Full course ต้ังแต่เวลา 9.00-14.00 น. ราคา 4,500 บาท / EP 
 2. Half course ต้ังแต่เวลา 9.00-12.00 น. ราคา 3,000 บาท / EP 
 พิเศษ กรณีที่บุตรหลานของท่านเรียนค่าย Breakthrough และมีการออก Trip ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับบุตรหลานได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี Link: https://shorturl.asia/gGQKh  หรือสแกน QR Code 
สนใจสมัครกด Link: https://forms.gle/YkNmk9gJrckad1br7 หรือสแกน QR Code   

 
3. กำรขอเอกสำรทำงกำรเรียน 
หากผู้ปกครองต้องการเอกสารทางการเรียนใด  ๆ  ของนักเรียนสามารถติดต่อยื่นค าร้องได้ท่ีแผนกธุรการ โดยจะใช้เวลา

ด าเนินการ 5 - 7 วันท าการหลังจากยื่นค าร้อง ส าหรับผู้ปกครองท่ีค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะต้องช าระให้ครบทุกรายการก่อน
การรับเอกสาร  
 

4. กำรสั่งซ้ือหนังสือเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ  
โรงเรียนได้เพิ่มช่องทาง และ ปรับปรุงวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 

  

 

https://shorturl.asia/gGQKh
https://forms.gle/YkNmk9gJrckad1br7


 

 

 

 

5. ช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ  
โรงเรียนได้เพิ่มช่องทาง และ ปรับปรุงวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ก ำหนดกำรเปดิหอ้งจ ำหน่ำยเครือ่งเขียน-กำรจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำชุดนกัเรียนและชดุพละในช่วงปิดเทอม 
เปิดท าการแบ่งเป็นสองช่วงดังน้ี วันท่ี 30 ม.ีค.- 28 เม.ย.66 และ วันท่ี 8-16 พ.ค. 66 เวลา 8.00 - 16.00 น. 
*หมายเหตุ  ปิดในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
7. เวลำท ำกำรของห้องธุรกำร 
เวลาท าการในช่วงก่อนเปิด Summer และช่วงก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2566 :  08.30-16.00 น. และเวลาท าการช่วง Summer 

( 30 มี.ค. - 28 เม.ย. ) : 07.30-16.00 น.  
 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

 


