ที่ สสอ. 073 / 2564

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

21 ตุลาคม 2564
เรื่ อง ประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 14
เรี ยน ผูป้ กครอง

เนื่องด้วย ขณะนี้ ทางโรงเรี ยนได้เตรี ยมการเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2564 จึงมีข่าวสารมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดการต่างๆ ในช่ วง เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
วัน-เดือน-ปี
กิจกรรม
แผนก
หมายเหตุ
ทุกแผนก ประกาศตารางเรี ยน เวลา 14.00 น.
25 ต.ค.2564 Download ตารางเรียน Online
ผ่านทางห้อง Important Messages
ภาคเรียนที่ 2/2564
อนุบาล ตารางกิ จ กรรม Special Subjects* ประกาศ
26 ต.ค.2564 เปิ ดภาคเรียนที่ 2/2564
ผ่านห้อง Important Messages และ Group line
อนุบาล: “Warm up Week”
ในวันที่ 21 ต.ค.2564
นักเรี ยนสนุ กกับกิ จกรรม Special Subjects
*Special Subjects คือ การเข้าเรี ย นวิ ชาพิ เ ศษ
ช่วงระหว่าง วันที่ 26 - 29 ต.ค. 2564
แบ่ ง เป็ น 6 ฐาน ได้แ ก่ Yoga, Gym, Dance,
และวันเสาร์ ที่ 30 ต.ค.2564 พบกับกิ จกรรม
Coding, Phonics และ Art ผ่านระบบ Meet
Halloween Online
ประถม : ครู ประจําชั้นไทย – ต่างชาติพบปะ ประถม
เวลา
ระดับชั้น
กับผูป้ กครองและนักเรี ยน ผ่าน Google Meet
08.45 - 09.15 น. Y.1A-C / Y.2A-C /
ตามเวลานัดหมายเป็ นรายห้อง เพื่อทบทวน
Y.3A-D / Y.4A-C
แนวปฏิ บั ติ ใ นการเรี ยนออนไลน์ และ
09.30 - 10.00 น.
Y.1D-E / Y.2D-F /
การเก็บคะแนนภาคเรี ยนที่ 2/2564
Y.3E-H / Y.4D-E
มัธ ยม: นัด ประชุ ม ผู ้ป กครองและนัก เรี ย น
10.15 - 10.45 น.
Y.5A-C / Y.6A-C
ตามระดับชั้นเรี ยน ผ่าน Google Meet ดังนี้
11.00 - 11.30 น.
Y.5D-E / Y.6D-F
1.) ฝ่ ายวิ ช าการ- ทบทวนแนวปฏิ บั ติ ใ น
การเรี ยนออนไลน์ และการเก็บคะแนนภาค มัธยม
เวลา
ระดับชั้น
เรี ยนที่ 2/2564
09.00-10.15
Y.7
2.) ฝ่ ายงานอภิบาล -มาตรการในการเตรี ยม
ตั ว ก่ อ นเปิ ดเรี ยน, การทํา Time line ของ
10.30-11.45
Y.8-Y.9
นักเรี ยน และการติดตามดูแลนักเรี ยนในช่ วง
13.00-14.15
Y.10
เรี ย นออนไลน์ (เฉพาะนัก เรี ย น ม.ปลาย
14.30-15.15
Y.11-Y.12
เพิ่มเติมเรื่ องการเรี ยน รด.)

วัน-เดือน-ปี
กิจกรรม
27 ต.ค.2564 เรียนตามตารางสอนในรูปแบบ Online

27 ต.ค.2564 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
28 ต.ค. –
5 พ.ย.2564

ค รู ป ร ะ จํ า ชั้ น ไ ท ย - ต่ า ง ช า ติ นั ด พ บ
ผู้ ปกครองเป็ นรายบุ ค คล ผ่ า นระบบ
Google Meet โดยผู ้ ป ก ค รอ งสา ม า รถ
ลงทะเบียนนัดหมายในแบบสํารวจ Google
Form ระหว่างวันที่ 21 -25 ต.ค.2564 โดย
แผนกประถม ครู ประจําชั้นส่ งแบบสํารวจ
ให้ ผู ้ป กครองผ่ า นทางไลน์ ก ลุ่ ม / แผนก
มัธ ยม ส่ ง แบบสํา รวจให้ ผู ้ป กครอง ผ่ า น
ระบบ Checker
30 ต.ค.2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปี การศึกษา
2564 Online ผ่ า นระบบ Google Meet
เวลา 13.00 -14.30 น.
1-5 พ.ย.2564 รั บ ใบรายงานประเมิ น ผลการเรี ย นภาค
เรี ย นที่ 1/2564 และ Activities packs
ผูป้ กครองพบครู ประจําชั้นไทย-ต่างชาติได้
แบบรายบุคคล ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
สถานที่นดั หมาย แยกตามห้องเรี ยน ดังนี้
1.) ห้อง A - C โถงล่างอาคาร Dominic 1
2.) ห้อง D – F โถงล่าง อาคาร Dominic 2
2 พ.ย.2564 แผนกอนุ บ าลเรี ย นตามตารางสอนใน
รูปแบบ Online (เรี ยนวันอังคาร – วันเสาร์)

แผนก
ประถม/
มัธยม

หมายเหตุ
เริ่ มเรี ยน Online ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2564 โดยทาง
โรงเรี ยนจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนลําดับถัดไป
ประถม/ ประกาศผลการเรี ยน เวลา 13.00 น.
มัธยม ผ่านทาง Website ของโรงเรี ยน www.ektra.ac.th
ประถม / ครู ป ระจํา ชั้ น ไทย - ต่ า งชาติ พบผู ้ป กครอง
มัธยม รายละ 10 นาที ในช่ ว งเวลา 15.10-16.00 น.
ตามเวลาที่ ล งทะเบี ย นนั ด หมาย เพื่ อ พู ด คุ ย
เรื่ อ งผลการเรี ยนของภาคเรี ยนที่ 1/2564 และ
แนวทางการดูแลนักเรี ยนร่ วมกัน

ประถม

ผูป้ กครองนักเรี ยนใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้า
ร่ วมประชุมได้ ถึงวันที่ 25 ต.ค.2564
(สแกนเพื่อลงทะเบียน)

อนุบาล

วันที่
ระดับชั้น
1 พ.ย.2564
KG. 3
3 พ.ย.2564
KG. 1
5 พ.ย.2564
KG. 2
6 พ.ย.2564 ทุกระดับ ชั้นที่ไม่สามารถมารั บ
ตรงวันนัดได้ สามารถมารับแบบ
Drive through ได้ ที่ ใต้อาคาร6

อนุบาล

เรี ยน Online ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2564 (วัน ส.ที่ 20
พ.ย.2564 หยุ ด เรี ยน) โดยทางโรงเรี ยนจะ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรี ยนลําดับถัดไป

2. การรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565
ทางโรงเรี ยนเปิ ดรับสมัคร และสอบเข้านักเรี ยนใหม่ ระดับชั้นเตรี ยมอนุบาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีข้นั ตอน
การสมัคร ดังนี้
ระดับชั้น
วันทดสอบ
ประกาศผลทดสอบ
มอบตัว
NC – KG.1
ทุกวันพุธ – ศุกร์ (1)
วันถัดไป หลังจากวันสอบ
ภายใน 7 วัน
(1)
KG.2 – KG.3
ทุกวันศุกร์
3 วันทําการ
หลังประกาศผลสอบ
หลังจากวันสอบ
Y.1 – Y.10
ธุรการนัดหมายวัน / เวลา
ผูป้ กครองที่สนใจสมัครเรี ยนให้นกั เรี ยนสามารถติดต่อสอบถามแผนกธุรการได้ที่ โทร. 022129930-1 Email :
admission@ektra.ac.th หรื อช่องทาง ID Line (เฉพาะการรับสมัครนักเรี ยนใหม่เท่านั้น) ดังนี้
1.) ระดับชั้น NC – Y.6 ID
2.) ระดับชั้นY.7 – Y.10(2)
ID Line : Sesektra01
ID Line : Sesektra02
หมายเหตุ : (1.) ธุรการนัดหมายวัน-เวลาทดสอบ
(2.) ผูท้ ี่สนใจสมัครชั้นมัธยมศึกษา ในภาคเรี ยนที่ 2/2564 กรุ ณาติดต่อธุรการเพื่อยื่นคําร้องประกอบการพิจารณา
3. วิธีการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และการติดต่อธุรการ
3.1 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
สํ า หรั บ ท่ า นที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษาภาคเรี ยนที่ 2 / 2564 กรุ ณาติ ด ต่ อ ฝ่ ายการเงิ น
โทร. 02-2129930-1 ต่อ 115, 117 (แผนกอนุบาล / ประถม) หรื อ ต่อ 128, 129 (แผนกมัธยม) เพื่อตรวจสอบจํานวนเงิน
ที่ถูกต้องก่อนการชําระ
1.) ช่องทางการชําระเงินทั้งแบบมาชําระที่แผนกธุรการและส่งหลักฐานทาง
Online รายละเอียด วิธีการชําระเงิน ในรู ปแบบต่างๆ กรุ ณาสแกน QR Code
(วิธีการชําระเงิน)
2.) ผูป้ กครองที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก สามารถดําเนินการแบ่งชําระ
ได้เป็ นงวด โดยมีข้นั ตอนที่ท่านไม่ตอ้ งเดินทางมาที่โรงเรี ยน ดังนี้
- Download แบบฟอร์ม “ใบคําร้องค่าธรรมเนียม”
(ใบคําร้ องค่ าธรรมเนียม)
จาก www.ektra.ac.th หัวข้อ ระเบียบการ หรื อ สแกน QR Code
- ชําระเงินงวดแรก ตามจํานวนที่ขอผ่อนชําระ
- ส่งหลักฐานการชําระเงิน ได้ 2 ช่องทาง
1. สแกน QR Code โดยใช้ email รหัสนร.@ektra.ac.th
2. ส่งหลักฐาน ทาง email : tuitionfee@ektra.ac.th โดยระบุ
ชื่อ นามสกุลชั้นเรี ยนของนักเรี ยน และคําร้องขอผ่อนชําระ
(แบบฟอร์ มส่ งหลักฐานการโอน)

3.2 การติดต่อแผนกธุรการ
ตั้งแต่ วันที่ 18 ต.ค.2564 เป็ นต้นไป แผนกธุรการ เปิ ดทําการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และ วัน
เสาร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สําหรับผูป้ กครองที่ตอ้ งการขอเอกสารทางการศึกษา,
ใบคําร้องต่างๆ และประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน สามารถทํารายการรู ปแบบ Online ได้ โดย Download เอกสารจากทาง
www.ektra.ac.th หรื อ สแกน QR Code นี้ แล้วเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการทํารายการ
(ยื่นเอกสาร
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ระบุไว้ จากนั้นโทรศัพท์นดั หมายวันเข้ามารับเอกสารกับทางธุรการ
Online)
4. การฉีดวัคซีน Sinopharm และ Pfizer
ตามที่ฝ่ายงานพยาบาลได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดสรรให้นักเรี ยนได้รับวัคซีนตาม
ความสมัครใจของผูป้ กครองนั้น
นั ก เรี ย นที่ มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 10 ปี บริ บู ร ณ์ ข้ ึ น ไป ได้เ ข้า รั บ วัค ซี น Sinopharm เข็ ม ที่ 1 (จากการลงทะเบี ย นกับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 และนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น Y.10 – Y.12
ได้รับวัคซี นPfizer เข็มที่ 1 (จากการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิ การ) เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 และ 18 ต.ค. 2564
สํา หรั บ นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้น ระดับ ชั้น Y.7 – Y.9 ยัง ไม่ ไ ด้รั บการประสานงานมาจากหน่ ว ยงานภาครัฐ
หากทางโรงเรี ยนได้รับกําหนดวัน - เวลานัดหมายแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนทราบต่อไป
5. Ektra Market
โรงเรี ย นสารสาสน์ เ อกตรา ได้จัด ทํา หั ว ข้อ Ektra Market บน Website ของโรงเรี ย น เพื่ อ เป็ นสื่ อ กลางให้
ผูป้ กครองได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในกลุ่มผูป้ กครองปั จจุบนั และบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม Website โรงเรี ยน
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกันในยามวิกฤติ ผูป้ กครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
(สแกนเพื่อลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ)

(สแกนเพื่อเข้าชม
Ektra Market บน Website)

ท้ายนี้ ผูป้ กครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ จากทุกช่องทางการสื่ อสารของโรงเรี ยน
ได้แก่ Facebook : Ektra Activities , ห้อง Important Messages (ใน Google Classroom), website : www.ektra.ac.th และ
Line Checker (เฉพาะนักเรี ยนมัธยม) เพื่อให้ทนั ต่อทุกข่าวสาร
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

