ที่ สสอ. 021 /2564

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
5 กรกฎาคม 2564

เรื่ อง ประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 11
เรี ยน ผูป้ กครอง
ตามที่ โ รงเรี ย นสารสาสน์ เ อกตรา ได้ด าเนิ น การเรี ย นการสอนด้ว ยรู ป แบบ Online ต่ อ เนื่ อ งจนกว่ า จะมี ค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กาหนดการต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. กำหนดกำรรับสมุดและหนังสื อเรียน (ส่ วนที่เหลือ) แผนก ประถม – มัธยม
ทางโรงเรี ยนได้จดั ชุดสมุดและหนังสื อ เรี ยนส่ วนที่เหลือทั้งหมด (รวมถึงหนังสื อที่ใช้ในภาคเรี ยนที่ 2/2564)
ให้ผปู ้ กครองเข้ามารับที่โรงเรี ยน โดยมีกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ามารับแบบ Drive Through ดังนี้
วันที่
7 ก.ค.2564
8 ก.ค.2564
9 ก.ค.2564

ระดับชั้น
สถำนที่
เส้ นทำงกำรขับรถ
Yr. 3, 6
Yr.1-3 : ใต้อาคาร 6
เข้า - ออกทางซอย สาธุฯ 20
Yr.4-6 : โถงล่าง อาคาร Dominic 2
Yr. 2, 5
Yr. 1, 4
Yr. 7-9
สนามหน้าอาคาร Bosco
เข้า ทางซอย สาธุฯ 28
7-9 ก.ค.2564
ออก ทางซอย สาธุฯ 26
Yr. 10-12
โถงล่าง อาคาร Baptist
ทุกระดับชั้น
ประถม : โถงล่าง อาคาร Dominic 2 เข้า - ออกทางซอย สาธุฯ 20
*10 ก.ค.2564
ที่ไม่สามารถมารับตรงวันนัดได้ มัธยม : โถงล่าง อาคาร Baptist เข้า - ออกทางซอย สาธุฯ 26
* กรณีเข้ามารับวันที่ 10 ก.ค.2564 กรุ ณาแจ้งความประสงค์ผ่านครู ประจาชั้น
2. ก ำหนดกำรรั บ ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ-พั ฒ นำกำร Activities Pack 5 : Blooming Flowers / POM-POM
Shooter, หนังสื อเรียน และสมุดรำยงำนผลกำรเรียน แผนกอนุบำล
แผนกอนุบาลได้จดั ชุดกิจกรรมเสริ มทักษะ-พัฒนาการ Activities Pack 5 : Blooming Flowers สาหรับชั้น NC
และ POM-POM Shooter สาหรับชั้น KG.1 - 3 เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และฝึ กทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยผูป้ กครองจะได้มีส่วนร่ วมสนับสนุ นและประเมินพัฒนาการของนักเรี ยนจากการปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงนาส่ ง
สมุดรายงานผลการเรี ยน เพื่อให้ผูป้ กครองได้ทราบผลการประเมินพัฒนาการของนักเรี ยน และหนังสื อเรี ยนส่ วนทีเ่ หลือ
ทั้งหมด (รวมถึงหนังสื อที่ใช้ในภาคเรี ยนที่ 2/2564) โดยมีกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ให้ผปู ้ กครองเข้ามารับที่โรงเรี ยน
แบบ Drive Through ดังนี้

วันที่
12 ก.ค. 2564
13 ก.ค. 2564
14 ก.ค. 2564
17 ก.ค. 2564

ระดับชั้น
KG.3
KG.2
NC. - KG.1
อนุบาลทุกระดับชั้นที่ไม่สามารถมารับตรงวันนัดได้

สถำนที่
ใต้อาคาร 6

3. ข้อปฏิบัติในกำรรับหนังสื อและชุดกำรเรียนรู้
3.1 กาหนดรับ เวลา 8.30 – 15.30 น.
3.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.3 เขียนชื่อนักเรี ยน ชั้นเรี ยน และเลขที่ในห้อง ลงบนป้ายวางหน้ารถให้เห็นชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการรับ
3.4 นักเรี ยนที่มีพี่นอ้ ง สามารถเลือกมารับวันนัดหมายของพี่หรื อน้องก็ได้ โดยแจ้งวันที่มารับผ่านครู ประจาชั้น
ล่วงหน้า
3.5 นักเรี ยนประถม-มัธยมควรมารับหนังสื อให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 10 กรกฎาคม เพื่อใช้ประกอบการเรี ยน
วิชาของครู ต่างชาติ การมารับหนังสื อล่าช้า อาจทาให้เสี ยประโยชน์ในการนาไปใช้เรี ยน
4. กำหนดประชุมนักเรียนใหม่ปีกำรศึกษำ 2564 แผนกอนุบำล ผ่ำนโปรแกรม Google Meet
แผนกอนุบาล กาหนดจัดประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น.
ผ่ า นโปรแกรม Google Meet โดยผู ้ป กครองนั ก เรี ยนใหม่ จ ะได้รั บ Link เชิ ญ ประชุ ม ทาง Email รหั ส นั ก เรี ยน
@ektra.ac.th
ท้า ยนี้ ทางโรงเรี ย นขอเชิ ญ ชวนผู ้ป กครองทุ ก ครอบครั ว สนับ สนุ น ให้ บุ ต รหลานได้อ อกก าลัง กายทุ ก วัน
เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาการทางด้านร่ างกายให้แข็งแรง มีภาวะอารมณ์แจ่มใส สมองปลอดโปร่ ง ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้นในทุกทักษะ และช่วยลดพฤติกรรมการติดจอมือถือ หรื อ จอคอมพิวเตอร์ ได้อีกด้วย ผูป้ กครองสามารถติดตาม
คลิ ป แนะน าการออกก าลัง กาย สาระดี ๆ ทางด้า นจิ ต วิ ท ยา และกิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น รวมถึ ง ข่ า วสาร
ประชาสั ม พัน ธ์ ต่ า งๆได้ท างเวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้ อ ง Important Messages (ใน
Google Classroom) และ LINE Checker (เป็ นช่องทางการสื่ อสารเฉพาะนักเรี ยนระดับมัธยม)
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

