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โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
13 มิถุนายน 2564

เรื่ อง ประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 10
เรี ยน ผูป้ กครอง
ตามข้อ กาหนดของ ศปก.ศบค. เรื่ องแนวทางการเปิ ดเรี ยนของสถานศึกษาที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
(หลังจากโรงเรี ยนออกหนังสื อ ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9) กาหนดให้โรงเรี ยนที่อ ยู่ในพื้นที่ควบคุม สู งสุ ดและเข้มงวด
ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบ On-Site ที่โรงเรี ยนได้น้ นั ทางโรงเรี ยนขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม
ดังนี้
1. กำหนดกำรต่ำงๆ
รำยกำร
กำหนดกำรเดิม
กำหนดกำรใหม่
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ที่ - ยังคงเรียน Online ตำมรูปแบบเดิมต่อไป จนกว่ำจะมี
1.1 เปิ ดเรียนภำคเรียนที่ 1/2564
ร ะ บุ ใ น จ ด ห ม า ย
ประกำศเปลี่ยนแปลงให้ เรียน On-Site ได้
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ - ระดับอนุ บำล ได้ จัดเพิ่มคำบเรี ยน Meet ( ตรวจสอบ
ฉบับที่ 9
ตำรำงเรี ย นได้ ที่ ห้ อ ง IM) และจะจั ด ชุ ด กำรเรี ย นรู้
Integrated Learning Activities Pack 4 เ พื่ อ ใ ห้
นักเรียนได้เรียนรู้ต่อเนื่อง โดยมีกำหนดวันรับตำมรอบ
ในรำยละเอียดข้อ 2)
1.2 กำรจำหน่ ำยเครื่ องแบบนักเรียน หากวันที่ 14 มิ.ย. 64 - ทำงโรงเรี ย นก ำหนดวั น จ ำหน่ ำ ย ชุ ด นั ก เรี ย น โดย
เปิ ดเรี ยน On-Site ได้ ผู้ป กครอง สำมำรถลงทะเบียนเพื่อจองรอบวัน และเวลำ
ที่ห้องเครื่ องเขียน เวลำ
ก า ห น ด จ า ห น่ า ย ทำง Website โรงเรียน www.ektra.ac.th (เปิ ดจองวันที่ 15
8.30 – 15.30 น.
เครื่ อ งแบบนัก เรี ย น มิ.ย. 64 เป็ นต้นไป) เพื่อลดควำมหนำแน่ น ในกำรให้ บริกำร
NC – Y.6 :ซ.สำธุฯ 20
9 – 11 มิ.ย. 64
Y.7 – Y.12 :ซ.สำธุฯ 26
ระดับชั้น
วันที่เปิ ดจำหน่ำย
NC.-KG.3
17 - 23 มิ.ย.64
*งดจำหน่ ำย วันเสำร์ -อำทิตย์*
Y.1-Y.6
24 - 30 มิ.ย.64
Y.7- Y.12
17 - 30 มิ.ย.64
รอบเช้ ำ เวลำ 8.30 - 12.00 น. (ไม่เกิน40คิว)
รอบบ่ ำย เวลำ 13.00 – 15.30 น. (ไม่เกิน30คิว)

รำยกำร
1.3 กำรรับผลกำรเรียน

กำหนดกำรเดิม

กำหนดกำรใหม่
- ทุกระดับชั้น รับเอกสำรผลกำรเรียน วันเปิ ดเรียน
On-Site วันแรก

2. กำหนดรับชุดกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนำกำร Integrated Learning Activities Pack 4 แผนกอนุบำล
ทางแผนกอนุบาลได้จดั ชุดกิ จกรรมให้กบั นักเรี ยนเพื่อส่ งเสริ ม การใช้กล้ามเนื้ อมือที่แข็งแรงให้สัมพันธ์กับดวงตา
ทาให้เกิ ดสมาธิ และกระตุ้น ให้มีจินตนาการสร้ างสรรค์ผลงานด้วยตนแอง กับ ชุ ดกิ จกรรมเสริ มทักษะและพัฒนาการ
Integrated Learning Activities Pack 4 ที่ทางคุณครู แผนกอนุบาลเตรี ยมจัดส่งให้ มีกาหนดการรับ ดังนี้
วันที่
ระดับชั้น
สถานที่
16 มิ.ย. 2564
KG.3
17 มิ.ย. 2564
KG.2
ใต้อาคาร 6
18 มิ.ย. 2564
NC. - KG.1
19 มิ.ย. 2564
สาหรับทุกระดับชั้น ที่ไม่สามารถมาตรงวันได้
หมำยเหตุ 1. กาหนดรับ เวลา 08.30 - 15.30น.
2. สาหรับนักเรี ยนที่มีพี่นอ้ งให้มารับวันที่เป็ นระดับของพี่โดยแจ้งกับครู ประจาชั้น
3. กำรกำหนดวันเรียนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ ประกาศวันเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2564 เป็ นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และกาหนดวันสิ้ นสุ ด
ภาคเรี ยน ไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยกาหนดให้โรงเรี ยนจัดสรรเวลาเรี ยนชดเชยที่ขาดไป จากปกติที่โรงเรี ยนต้อง
เปิ ดเรี ยนช่ วงกลางเดื อนพฤษภาคม ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งรู ปแบบ Online , On-Site หรื อ On hand
(การจัดชุดการเรี ยนรู้ให้นักเรี ยนเรี ยนที่บา้ น) ดังนั้น ตามที่โรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอน Online และ ชุดการเรี ยนรู้
Integrated Learning Activities Pack 3 ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 19 พ.ค. – 11 มิ . ย. จึ ง เป็ นช่ ว งเวลาและรู ป แบบการเรี ย นที่ โ รงเรี ยน
ดาเนินการเพื่อให้นกั เรี ยนได้มีเวลาเรี ยนครบตามโครงสร้างเวลาเรี ยนที่สถานศึกษากาหนด
อนึ่ง สาหรับรายละเอียดการวัดประเมินผลช่วงการเรี ยน Online จะประชาสัมพันธ์ทางห้อง IM ในลาดับถัดไป
4. กำรฉีดวัคซีนบุคลำกรของโรงเรียน
ครู บุคลากร และคนงานไทยของโรงเรี ยน ได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว นับตั้งแต่วนั ที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา และ
จะฉี ดครบทุกคนภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ในส่ วนครู ต่างชาติ สมาชิ กชมรมรถโรงเรี ยน และผูป้ ระกอบการร้ านค้า
จาหน่ายเครื่ องดื่มและอาหารในโรงเรี ยน ได้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซี นเรี ยบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอคิวเข้ารับการฉี ด
ตามวัน-เวลา ที่ภาครัฐกาหนด

ในโอกาสนี้ ทางโรงเรี ยนขอเชิญชวนผูป้ กครองทุกครอบครัวร่ วมกันสร้างภูมิคุม้ กันหมู่ เพื่อสุ ขภาพที่ดีของตัวท่าน
เองและเพื่อบุตรหลานอันเป็ นที่รัก ด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด 19
ท้ายนี้ หากกระทรวงสาธารณสุ ข / กระทรวงศึกษาธิ การ มีคาสั่งที่อ าจทาให้ต้อ งมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่ม เติม
ทางโรงเรี ย นจะประชาสั ม พัน ธ์ ใ นเวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้ อ ง Important Messages
(ใน Google Classroom) และ LINE Checker (เป็ นช่องทางการสื่ อสารเฉพาะนักเรี ยนระดับมัธยม)
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

