ที่ สสอ. 141/2564

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
14 มีนาคม 2565

เรื่ อง ประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณี พิเศษจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ฉบับที่ 17
เรี ยน ผูป้ กครอง
ตามที่ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ได้สิ้นสุ ดการเรี ยนการสอนเรี ยบร้ อยแล้ว ทางโรงเรี ยนขอประชาสั ม พันธ์
ข่าวสาร/กาหนดการต่าง ๆ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ดังต่อไปนี้
1. กำหนดกำรเดือน กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565
วัน-เดือน-ปี
1 - 28
มี.ค. 2565

กิจกรรม
การสั่งซื้ อและชาระเงินค่า
หนังสื อเรี ยนปี การศึกษา 2565

17 มี.ค. 2565 รับผลการเรี ยน ปพ.6 (สมุดพก)
(นักเรี ยนแต่งกายชุดนักเรี ยน)

หมำยเหตุ
รายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้ อหนังสื อตามที่ไ ด้ประกาศทาง IM
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 ผูป้ กครองสามารถสั่งหนังสื อได้ทางเว็บไซต์
ของโรงเรี ยน:
https://www.ektra.ac.th/ektraWeb/Order_book/Order/frmOrderB
ook.html
หรื อสแกน QR code
โรงเรี ย นจั ด หนั ง สื อ ให้ นั ก เรี ย นตำมยอด
กำรสั่ ง ซื้ อ ที่ ช ำระเงิ น ภำยในก ำหนดแล้ ว
เท่ำนั้น ไม่ มีหนังสื อสำรองเพื่อจำหน่ ำยในภำยหลัง
แผนกประถม - มัธยม รับเวลา 8.30 - 12.00 น.
แผนกอนุบาล รับเวลา 13.00 - 16.00 น.

ระดับชั้น NC. - Y.11 ผู้ปกครองจะได้ พบปะพูดคุยกับครู ประจำชั้ นตำมสถำนที่ ดังนี้
- NC. - KG.2 โถงล่างอาคาร Dominic 1
- KG.3 โถงล่างอาคาร Dominic 2
- Y.1 โถงล่างอาคาร Dominic 1
- Y.2 - 3 โถงล่างอาคาร Dominic 2
- Y.4 โถงล่างอาคาร 4
- Y.5 - 6 โถงล่างอาคาร Dominic 1
- Y.7 - 11 โถงล่างอาคาร St. John Baptist

ใช้ทางเข้า - ออกซอยสาธุประดิษฐ์ 20

ใช้ทางเข้าซอยสาธุประดิษฐ์ 28 และทางออกซอยสาธุประดิษฐ์ 26

วัน-เดือน-ปี
กิจกรรม
หมำยเหตุ
30 มี.ค. - สารสาสน์เอกตรา Summer Camp 2022 ตามที่ ไ ด้ ป ระกาศทาง IM เมื่ อ วัน ที่ 4 มี . ค.2565 สามารถดู
รายละเอียดได้ที่
28 เม.ย. 2565
https://drive.google.com/file/d/1Ik132EWYXrTVoz1CVJST9gj
rmZCZXU2i/view
หรื อสแกน QR code
ลงทะเบียนและชาระเงินออนไลน์ได้ต้ งั แต่ วันที่ 7 มี.ค. 2565
เป็ นต้นไปได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekDjoo2XTXiO9
98Tqp1qsTrshjXwvPNKg2hG3Vnkvuzw_3xg/viewform
หรื อสแกน QR code

หมายเหตุ: นักเรี ยนที่ข้ ึนชั้น Y.1, Y.7 และ Y.10 โรงเรี ยนจัดคอร์ส Summer ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การเรี ยนในช่วงชั้นเรี ยนใหม่ ผูป้ กครองสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศทางห้อง IM
30 มี.ค. - การจาหน่ายเครื่ องแบบนักเรี ยน
28 เม.ย. 2565

เปิ ดจาหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
ระดับ NC - Y.6 : ห้องเครื่ องเขียนฝั่งประถม
ระดับ Y.7 - Y.12 : ห้องเครื่ องเขียนฝั่งมัธยม
งดจาหน่าย วันเสาร์ -อาทิตย์
31 มี.ค. - รับเอกสารจบการศึกษาสาหรับนักเรี ยน สาหรับนักเรี ยน Y.1 - 11 ที่แจ้งจานงลาออกภายในวันพฤหัสบดี
ที่ 17 มี . ค. 2565 และช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาภาคเรี ย นที่
1 เม.ย. 2565 ที่ลาออก
2/2564 เรี ยบร้อยแล้ว
รับได้ต้ งั แต่เวลา 8.30 - 12.30 น.
8 เม.ย. 2565 รับเอกสารจบการศึกษา : ปพ.1, ปพ.2 นักเรี ยน Y.12
ปพ.6 (สมุดพก) และ Yearbook
รับได้ต้ งั แต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

วัน-เดือน-ปี
กิจกรรม
30 เม.ย. 2565 วันสุ ดท้ายในการแจ้งจานงลาออกของ
นักเรี ยน

18 - 20
พ.ค. 2565

วันเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2565

หมำยเหตุ
กาหนดการแจ้งลาออกหลังจบปี การศึกษา 2564 กรณี ผูป้ กครอง
ไม่ประสงค์ให้นกั เรี ยนศึกษาต่อในภาคเรี ยนที่ 1/2565 ต้องยื่นคา
ร้องลาออก ที่แผนกธุรการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (ยกเว้น
ระดับ KG.3, Y.6 และ Y.9 กาหนดตามใบแจ้งความจานงศึกษา
ต่อของแต่ละระดับชั้น) หลังจากผูป้ กครองได้ยื่นคาร้ องลาออก
ภายในกาหนดและได้ชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ (ถ้ามี) ของภาคเรี ยนที่ผา่ นมาเรี ยบร้อยแล้ว โรงเรี ยนจะออก
เอกสารทางการศึกษาและ/หรื อเอกสารรับรองความเป็ นนักเรี ยน
ให้ตามที่ผูป้ กครองได้ยื่นคาร้ องไว้ การลาออกภายหลังจากวัน
ดังกล่ าวถื อเป็ นการลาออกผิดระเบี ยบของโรงเรี ยน ผูป้ กครอง
ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาของภาคเรี ยนที่ 1/2565 ก่อนรับ
เอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็ นนักเรี ย นทุก
ประเภท
อนุบาล-ประถม-มัธยม
18 พ.ค. 2565: KG.1 / Y.1 / Y.4 / Y.7 / Y.10
19 พ.ค. 2565: KG.2 / Y.2 / Y.5 / Y.8 / Y.11
20 พ.ค. 2565: KG.3 / Y.3 / Y.6 / Y.9 / Y.12

หมำยเหตุ: ผูป้ กครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมต่าง ๆ จากทุกช่ องทางการสื่ อสารของโรงเรี ยน
ได้แก่ Facebook : Ektra Activities, ห้อง Important Messages (ใน Google Classroom), website : www.ektra.ac.th และระบบ
School Bright
2. Application School Bright
ตามที่ภาคเรี ยนที่ 2/2564 โรงเรี ยนได้เริ่ มทดลองใช้ Application School Bright โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดภาคเรี ยน
แล้วนั้น เพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครอง โรงเรี ยนจะสนับสนุ นค่าใช้บริ การระบบ School Bright ต่อเนื่ องในปี การศึกษา 2565
โดยจะเริ่ มเก็บค่าบริ การพร้อมการสั่งซื้ อหนังสื อเรี ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็ นต้นไป อีกทั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2565
เป็ นต้นไป โรงเรี ยนจะงดส่ งข้อความทางระบบ Checker และใช้ Application School Bright เพียงอย่างเดี ยวเหมือนกันทั้ง
โรงเรี ยน โดย Application นี้จะอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การเช็คชื่อนักเรี ยน การแจ้งลา การติดตามผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน รวมถึงการเช็คสถานะและอัตราค่าเทอม รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากคลิปประชาสัมพันธ์น้ ี

คลิปภาษาไทย

รวมคาถามที่พบบ่อยและคาตอบภาษาไทย

คลิ ป ภาษาอัง กฤษ

รวมคาถามที่พบบ่อยและคาตอบภาษาอังกฤษ

3. ประชำสั มพันธ์ เชิ ญชวนผู้ปกครองส่ งผลงำนของนักเรียน
โรงเรี ยนขอเชิ ญชวนผูป้ กครองส่ งผลงานกิจกรรมดี ๆ หรื อรางวัลต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนของท่านเข้าร่ วมหรื อได้รับให้กบั
ทางโรงเรี ยน เพื่อโรงเรี ยนจะนาเรื่ องที่น่าภาคภูมิใจเหล่านั้นลงข่าวประชาสัมพันธ์ใน Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
โดยท่านสามารถส่ งภาพและเนื้อหามาได้ที่ email: admin@ektra.ac.th
4. ประชำสั มพันธ์ เชิญชวนเข้ ำร่ วมกลุ่ม Facebook และ website Ektra Market
กลุ่ม Facebook และ website Ektra Market ตั้งขึ้นเพื่อเปิ ดพื้นที่ให้ศิษย์เก่าและผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนสารสาสน์
เอกตรา ได้มีพ้นื ที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ เพื่อช่วยเหลือกันในยามวิกฤติ ผูป้ กครองสามารถสมัครเข้าร่ วมกลุ่ม และ
มาเป็ นส่ วนหนึ่งในครอบครัวเอกตราของเราด้วยกัน โดยเข้าร่ วมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้
Ektra Market Facebook: https://www.facebook.com/groups/ektramarket
Ektra Market website: https://ektra.ac.th/newEktraWeb/EktraMarket/ektraMarket.html
หรื อสแกน QR code Ektra Market Facebook
Ektra Market website

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ยงั มียอดจานวนผูต้ ิดเชื้ อเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อเนื่ อง ในช่ วงวันหยุดปิ ดเทอม ขอความกรุ ณาผูป้ กครองดู แลรั ก ษาสุ ขอนามัย ของนัก เรี ย นและทุ ก คนในครอบครั ว
ด้วยการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า และหน่วยงานราชการ
กาหนดอย่างเคร่ งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

