
 
 
 
 

 

    ที่ สสอ. 073 / 2564                                                                 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

                                      21 ตุลาคม 2564 

     เร่ือง  ประกาศหยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบบัที่ 14 

เรียน  ผูป้กครอง 

เน่ืองดว้ย ขณะน้ี ทางโรงเรียนไดเ้ตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2/2564  จึงมีข่าวสารมาเพ่ือประชาสัมพนัธ์  ดงัต่อไปน้ี  

1. กําหนดการต่างๆ ในช่วง เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม แผนก หมายเหตุ 

25 ต.ค.2564 Download ตารางเรียน Online   

ภาคเรียนที่ 2/2564 

ทุกแผนก ประกาศตารางเรียน เวลา 14.00 น.   

ผ่านทางห้อง Important Messages 

26 ต.ค.2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564   

อนุบาล:   “Warm up Week”  

 นักเรียนสนุกกับกิจกรรม Special Subjects            

ช่วงระหว่าง วนัที่ 26 - 29 ต.ค. 2564 

และวนัเสาร์ที่ 30 ต.ค.2564 พบกับกิจกรรม 

Halloween Online 

อนุบาล ตารางกิจกรรม   Special Subjects*  ประกาศ

ผ่านห้อง Important Messages และ Group line  

ในวนัท่ี 21 ต.ค.2564   

*Special Subjects  คือ การเข้าเรียนวิชาพิเศษ 

แบ่งเป็น 6 ฐาน ได้แก่  Yoga, Gym, Dance, 

Coding, Phonics และ Art  ผ่านระบบ Meet   

ประถม : ครูประจาํชั้นไทย – ต่างชาติพบปะ

กบัผูป้กครองและนกัเรียน ผ่าน Google Meet 

ตามเวลานัดหมายเป็นรายห้อง เพ่ือทบทวน

แนวปฏิบัติ ในการเ รี ยนออนไลน์  และ        

การเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 2/2564  

มัธยม: นัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน

ตามระดบัชั้นเรียน ผ่าน Google Meet  ดงัน้ี 

1.) ฝ่ายวิชาการ- ทบทวนแนวปฏิบัติใน      

การเรียนออนไลน์ และการเก็บคะแนนภาค

เรียนที่ 2/2564    

2.) ฝ่ายงานอภิบาล -มาตรการในการเตรียม

ตัวก่อนเปิดเรียน ,  การทํา   Time line ของ

นกัเรียน และการติดตามดูแลนกัเรียนในช่วง

เรียนออนไลน์  (เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย 

เพ่ิมเติมเร่ืองการเรียน รด.)  

ประถม 
 

เวลา ระดบัชั้น            

08.45 - 09.15 น. Y.1A-C / Y.2A-C / 

Y.3A-D / Y.4A-C 

09.30 - 10.00 น. Y.1D-E / Y.2D-F /  

Y.3E-H / Y.4D-E      

10.15 - 10.45 น.  Y.5A-C / Y.6A-C      

11.00 - 11.30 น. Y.5D-E / Y.6D-F     

 

มธัยม  
 

เวลา ระดบัชั้น 

09.00-10.15 Y.7 

10.30-11.45 Y.8-Y.9 

13.00-14.15 Y.10 

14.30-15.15 Y.11-Y.12 

 



 
 
 
 

 

 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม แผนก หมายเหตุ 

27 ต.ค.2564 เรียนตามตารางสอนในรูปแบบ Online ประถม/

มธัยม 

 เร่ิมเรียน Online ถึงวนัท่ี 19 พ.ย. 2564 โดยทาง

โรงเรียนจะประชาสัมพนัธ์รายละเอียดรูปแบบ

การเรียนการสอนลาํดบัถดัไป 

27 ต.ค.2564 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม/

มธัยม 

ประกาศผลการเรียน เวลา  13.00 น. 

ผ่านทาง Website ของโรงเรียน www.ektra.ac.th 

28 ต.ค. –  

5 พ.ย.2564 

ค รู ป ร ะ จํ า ช้ั น ไ ท ย - ต่ า ง ช า ติ นั ด พ บ

ผู้ ป ก ค ร อ งเ ป็นรา ยบุ ค ค ล  ผ่ า น ระบบ 

Google Meet โ ด ย ผู้ป ก ค ร อ ง ส า ม า ร ถ

ลงทะเบียนนดัหมายในแบบสาํรวจ Google 

Form ระหว่างวนัที่ 21 -25 ต.ค.2564 โดย

แผนกประถม ครูประจาํชั้นส่งแบบสํารวจ

ให้ผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่ม / แผนก

มัธยม ส่งแบบสํารวจให้ผู้ปกครอง ผ่าน

ระบบ  Checker   

ประถม / 

มธัยม 

ครูประจําชั้ นไทย -  ต่างชาติ พบผู้ปกครอง       

รายละ 10 นาที ในช่วงเวลา 15.10-16.00 น.    

ตามเวลาที่ลงทะเบียนนัดหมาย  เพ่ือพูดคุย     

เร่ืองผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1/2564 และ

แนวทางการดูแลนกัเรียนร่วมกนั   

 

30 ต.ค.2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 

2564   Online ผ่ า น ร ะ บ บ  Google Meet   

เวลา 13.00 -14.30 น. 

ประถม ผูป้กครองนักเรียนใหม่ สามารถลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุมได ้ถึงวนัท่ี  25 ต.ค.2564   

 

                                       (สแกนเพ่ือลงทะเบียน)                      

1-5 พ.ย.2564 รับใบรายงานประเมินผลการเรียนภาค

เ รี ย น ที่  1 / 2564   แล ะ  Activities packs 

ผูป้กครองพบครูประจาํชั้นไทย-ต่างชาติได้

แบบรายบุคคล ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. 

สถานที่นดัหมาย แยกตามห้องเรียน ดงัน้ี 

1.) ห้อง A - C  โถงล่างอาคาร Dominic 1  

2.) ห้อง D – F โถงล่าง อาคาร Dominic 2   

อนุบาล 
 

วนัที่ ระดบัชั้น 

1 พ.ย.2564 KG. 3 

3 พ.ย.2564 KG. 1 

5 พ.ย.2564 KG. 2 

6 พ.ย.2564 ทุกระดับชั้นที่ไม่สามารถมารับ

ตรงวนันดัได ้  สามารถมารับแบบ 

Drive through ได ้ที่ ใตอ้าคาร6   

2 พ.ย.2564 แผนกอนุบาลเรียนตามตารางสอนใน

รูปแบบ Online (เรียนวนัองัคาร – วนัเสาร์) 

 

อนุบาล เรียน Online ถึงวนัที่ 19 พ.ย. 2564  (วนั ส.ที่ 20 

พ.ย.2564 หยุดเรียน) โดยทางโรงเรียนจะ

ประชาสัมพนัธ์รูปแบบการเรียนลาํดบัถดัไป 

 



 
 
 
 

 

 

 

2. การรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564  และ ภาคเรียนที่ 1/2565 

ทางโรงเรียนเปิดรับสมคัร และสอบเขา้นกัเรียนใหม่ ระดบัชั้นเตรียมอนุบาล - มธัยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีขั้นตอน

การสมคัร ดงัน้ี 

ระดับช้ัน วันทดสอบ ประกาศผลทดสอบ มอบตัว 

NC – KG.1 ทุกวนัพุธ – ศุกร์ (1) วนัถดัไป หลงัจากวนัสอบ 
 

ภายใน 7 วนั 

หลงัประกาศผลสอบ KG.2 – KG.3 ทุกวนัศุกร์ (1) 3 วนัทาํการ  

หลงัจากวนัสอบ Y.1 – Y.10 ธุรการนดัหมายวนั / เวลา 

ผูป้กครองที่สนใจสมคัรเรียนให้นกัเรียนสามารถติดต่อสอบถามแผนกธุรการไดท่ี้ โทร. 022129930-1  Email : 

admission@ektra.ac.th  หรือช่องทาง ID Line  (เฉพาะการรับสมคัรนกัเรียนใหม่เท่านั้น) ดงัน้ี 

1.) ระดบัชั้น NC – Y.6  ID                                                    2.)  ระดบัชั้นY.7 – Y.10(2)     

 ID Line :  Sesektra01                                     ID Line :  Sesektra02 

หมายเหตุ :   (1.) ธุรการนดัหมายวนั-เวลาทดสอบ 

  (2.) ผูท้ี่สนใจสมคัรชั้นมธัยมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2564  กรุณาติดต่อธุรการเพ่ือย่ืนคาํร้องประกอบการพิจารณา  

3. วิธีการชําระค่าธรรมเนยีมการศึกษา และการติดต่อธุรการ 

3.1  การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับท่ านที่ ย ังไม่ได้ชําระค่ าธรรมเนียมการศึกษาภาคเ รียนที่  2 / 2564 กรุณาติดต่อ ฝ่ายการเงิน                           

โทร. 02-2129930-1 ต่อ 115, 117 (แผนกอนุบาล / ประถม) หรือ ต่อ 128, 129  (แผนกมธัยม)  เพ่ือตรวจสอบจาํนวนเงิน            

ที่ถูกตอ้งก่อนการชาํระ 

1.) ช่องทางการชาํระเงินทั้งแบบมาชาํระที่แผนกธุรการและส่งหลกัฐานทาง 

Online  รายละเอียด วิธีการชาํระเงิน ในรูปแบบต่างๆ กรุณาสแกน QR Code                               (วิธีการชาํระเงิน) 

2.) ผูป้กครองที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยา่งหนกั สามารถดาํเนินการแบ่งชาํระ 

ไดเ้ป็นงวด โดยมีขั้นตอนที่ท่านไม่ตอ้งเดินทางมาที่โรงเรียน ดงัน้ี  

- Download แบบฟอร์ม “ใบคาํร้องค่าธรรมเนียม”                                                                        

จาก www.ektra.ac.th หัวขอ้ ระเบียบการ หรือ สแกน QR Code                                   (ใบคาํร้องค่าธรรมเนียม) 

- ชาํระเงินงวดแรก  ตามจาํนวนที่ขอผ่อนชาํระ                                               

- ส่งหลกัฐานการชาํระเงิน ได ้2 ช่องทาง  

1. สแกน QR Code โดยใช ้email รหัสนร.@ektra.ac.th  

2. ส่งหลกัฐาน ทาง email : tuitionfee@ektra.ac.th  โดยระบุ                      

ช่ือ นามสกุลชั้นเรียนของนกัเรียน และคาํร้องขอผ่อนชาํระ             (แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอน) 

http://www.ektra.ac.th/
about:blank
mailto:tuitionfee@ektra.ac.th


 
 
 
 

(ยื่นเอกสาร 

Online) 

       

 

  3.2  การติดต่อแผนกธุรการ 

  ตั้งแต่ วนัที่ 18 ต.ค.2564 เป็นตน้ไป แผนกธุรการ เปิดทาํการ วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.  และ    วนั

เสาร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. หยดุวนัอาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์สาํหรับผูป้กครองที่ตอ้งการขอเอกสารทางการศึกษา, 

ใบคาํร้องต่างๆ และประกนัภยัอุบติัเหตุนกัเรียน  สามารถทาํรายการรูปแบบ Online ได ้โดย Download เอกสารจากทาง 

www.ektra.ac.th  หรือ สแกน QR Code น้ี แลว้เลือกหัวขอ้ท่ีตอ้งการทาํรายการ 

         ปฏิบติัตามขั้นตอนที่ระบุไว ้  จากนั้นโทรศพัทน์ดัหมายวนัเขา้มารับเอกสารกบัทางธุรการ                          

4. การฉีดวัคซีน Sinopharm และ Pfizer                                                   

ตามที่ฝ่ายงานพยาบาลไดป้ระสานกบัหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนในการจดัสรรให้นักเรียนไดรั้บวคัซีนตาม

ความสมคัรใจของผูป้กครองนั้น 

      นักเรียนที่มีอายุตั้ งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป ได้เข้ารับวัคซีน Sinopharm เข็มที่  1 (จากการลงทะเบียนกับ                

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์) เรียบร้อยแลว้ เมื่อวนัที่  30 ก.ย.2564  และนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัชั้น  Y.10 – Y.12 

ไดรั้บวคัซีนPfizer เข็มที่ 1 (จากการจดัสรรของกระทรวงศึกษาธิการ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 15 และ 18 ต.ค. 2564  

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น Y.7 – Y.9   ยงัไม่ได้รับการประสานงานมาจากหน่วยงานภาครัฐ            

หากทางโรงเรียนไดรั้บกาํหนดวนั - เวลานดัหมายแลว้  จะประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองและนกัเรียนทราบต่อไป  

5. Ektra Market    

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดทําหัวข้อ Ektra Market บน Website ของโรงเรียน เพ่ือเป็นส่ือกลางให้

ผูป้กครองไดป้ระชาสัมพนัธ์ธุรกิจทั้งในกลุ่มผูป้กครองปัจจุบนั และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเย่ียมชม Website โรงเรียน 

เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนุนกนัในยามวิกฤติ  ผูป้กครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  

                                                                                                        

                                                                  (สแกนเพ่ือลงทะเบียน                                           (สแกนเพ่ือเข้าชม 

                                                                 ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ)                                             Ektra Market บน Website) 

 

ทา้ยน้ี  ผูป้กครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมต่างๆ จากทุกช่องทางการส่ือสารของโรงเรียน 

ไดแ้ก่ Facebook : Ektra Activities , ห้อง Important Messages (ใน Google Classroom),  website : www.ektra.ac.th  และ 

Line Checker  (เฉพาะนกัเรียนมธัยม)  เพ่ือให้ทนัต่อทุกข่าวสาร   

                                                                                                                            

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 


