
 

 
 

ท่ีสสอ.   013/2564                                                     โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                     8 มิถุนายน 2564 

เรื่อง     ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับท่ี 9  
เรียน     ผู้ปกครอง 

 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยยังไม่มี

หน่วยงานภาครัฐประกาศให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอีก  แต่หากหลังจากโรงเรียนออกหนังสือฉบับนี้แล้ว        
มีประกาศเลื่อนเปิดเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการตามประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเรียน ขอประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กำหนดการต่างๆ 
 

รายการ  กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
1. เปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2564 

 
  

14 มิ.ย. 64 เนื่องจากระดับอนุบาล เป็นระดับที่ผู้ปกครองต้องดูแล
ใกล้ชิด ซ่ึงผู้ปกครองจำนวนมากต้องทำงาน หรือไม่สามารถ
หาคนดูแลนักเรียนใหเ้รียนออนไลน์ได้ อีกทั้งการเรียน
ออนไลน์เปน็เวลานานในวัยเด็กเล็ก อาจส่งผลต่อพัฒนาการ
ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงกำหนดเปิดเรียนระดับชั้นเด็ก
เล็กก่อน ดังนี้  
• 14 มิ.ย. 64  : ชั้น KG. 2  และ KG. 3  
• 17 มิ.ย. 64  : ชั้น NC และ KG. 1 

(รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน ผังห้องเรียน จะ
ประชาสัมพันธ์ทางห้อง Important Messages วันที่ 
12 มิ.ย. 64)  

• 21 – 22 มิ.ย. 64  :  Y.1 – Y.12 (รายละเอียดวันเปิด
เรียนตามระดับชั้น จะประชาสัมพันธ์ลำดับถัดไป) 
 

หมายเหตุ 
 -  กำหนดเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Meet วันสุดท้าย

แผนกอนบุาล 12 มิ.ย. 64 / แผนกประถม-มัธยม 17 
มิ.ย. 64 

-   สำหรับผู้ปกครอง ที่ยังไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียน 
ฝ่ายวิชาการแต่ละแผนกจะประชาสัมพันธ์ แนวทางการ
โพสต์บทเรียนใน Google Classroom ลำดับถัดไป 
ทางห้อง Important Messages  

 

 



 

 
 

 

 

2. การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน 
2.1 ทุกระดับช้ัน เริ่มเรียนพิเศษเฉพาะวิชาการไทย ต่อจากคาบเรียนสุดท้าย ต้ังแต่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป 
2.2 คอร์สฝากเล้ียงนักเรียนอนุบาล วันท่ี 14-18 มิ.ย. รับฝากเล้ียงเวลา 14.30-16.30 น. ไม่มีเรียนพิเศษเย็น 

วันท่ี 21-30 มิ.ย. เรียนพิเศษเย็นเวลา 14.30-15.30 น. รับฝากเล้ียงเวลา 15.30-17.30 น. (ค่าฝากเล้ียง กรุณาติดต่อ
แผนกธุรการ) 

2.3 วิชาการภาคภาษาอังกฤษ และวิชาพิเศษอื่นๆ เมื่อเปิดเรียนแล้ว โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์รายละเอียด
ต่อไป 

  

รายการ  กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
2. การจำหน่ายเคร่ืองแบบ

นักเรียน ที่ห้องเคร่ืองเขียนของ
แต่ละแผนก 8.30 – 15.00 น. 
NC – Y.6: ซ.สาธุฯ 20 

     Y.7 – Y.12: ซ.สาธุฯ 26  

หากวันท่ี 14 มิ.ย. 64 
เปิดเรียน On Site 
ได้  กำหนดจำหน่าย
เครื่องแบบนักเรียน 
9 – 11 มิ.ย. 64 
 

เลื่อนการจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โดยมีแนวทาง
เรื่องการแต่งกาย ดงัน้ี 
อนุบาล :  
- วนัท่ี 14 – 18 มิ.ย. 64 อนุโลมให้ใส่ชุดไปรเวทมาได ้
- 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ให้นักเรียนใส่เครื่องแบบ

นักเรียนตามปกติ  
ประถม มธัยม :  

• วนัเปิดภาคเรียน - วนัท่ี 30 มิ.ย. 64 
- นักเรียนเก่าอนุโลมให้ใช้เครื่องแบบเดิมใน

ระดบัชัน้ท่ีต้องเปลี่ยนเครื่องแบบมาเรียนได้ 
- นักเรียนใหม่สามารถใส่เครื่องแบบโรงเรียนเดิมได้   
หมายเหตุ : 
- หากภาครฐัให้เลื่อนเปิดเรียนเป็นเดือนก.ค. 64 จะ

ประชาสมัพนัธ์ก าหนดวนัจ าหน่ายเครื่องแบบอีก
ครัง้ 

- ชุดลูกเสอื - เนตรนาร ีซื้อไดท้ีร่า้นยูบ ี(ปากซ.สาธุฯ 
18) ทุกวนั จนัทร ์- อาทติย ์8.30 - 17.00 น. แต่หาก
ยงัไมพ่รอ้ม ในช่วง 1 เดอืนหลงัเปิดเทอม อนุโลมให้
แตง่เครื่องแบบนักเรยีนในวนัเรยีนวชิาลูกเสอืได้ 

3. การรับหนังสือ 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64   - นักเรียนที่ยังไม่ได้มารับหนังสือ ให้รับในวันเปิดเรียน  
- หากภาครัฐให้เล่ือนเปิดเรียนเป็นเดือนก.ค. 64 ทาง

โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์วันท่ีนักเรียนมารับหนงัสือได้ใน
ลำดับถัดไป  

4. การรับผลการเรียน   - ทุกช้ัน รับเอกสารผลการเรียนวันเปิดภาคเรียนวันแรก  



 

 
 

3. การฉีดวัคซีนบุคลากรของโรงเรียน 
ในช่วงท่ีผ่านมา โรงเรียนได้ส่งช่ือบุคลากรไปยังหลายหน่วยงาน รวมถึงต้นสังกัด เพื่อเร่งให้ได้รับการฉีดวัคซีน 

แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรคิวก่อนหน้านี้  โรงเรียนพยายามเร่งประสานงานเพิ่มเติม จนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 
เพิ่งได้รับการติดต่อให้ครู และบุคลากรไทยทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในช่วงวันที่ 8-11 มิ.ย. 64     
โดย วันท่ี 8 มิ.ย. ครูอนุบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเป็นกลุ่มแรก  สำหรับครูต่างชาติได้ทำการลงทะเบียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามท่ีภาครัฐกำหนดท้ังแบบวัคซีนหมู่ และเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนให้ได้เร็ว
ท่ีสุด    

4. การติดต่อแผนกธุรการ 
ผู้ปกครองสามารถดำเนินการยื่นคำร้องต่างๆในช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 

 

รายการ QR Code วิธีการดำเนินการ 
1. ขอเอกสาร Transcript / ใบรับรอง

ความเป็นนักเรียน / ใบรับรองเพื่อ
ทำ visa / สำเนาสมุดพก) 

 

สามารถดำเนินการในเวบไซต์รร.  
www.ektra.ac.th โดยรับเอกสารหลังยื่นคำ
ร้อง 3 วันทำการ หรือโทรสอบถามธุรการ 

2. แจ้งเปล่ียนแปลงแก้ไข ช่ือ-นามสกุล 
นักเรียน/ บิดา/มารดา 

 

สามารถดำเนินการในเวบไซต์รร.  
www.ektra.ac.th 
 
 

3. ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ 

 

Download คำร้อง เมื่อกรอกข้อความ
เรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารกลับ ทางเมล์ 
admin@ektra.ac.th  

วันเวลาทำการแผนกธุรการ ในช่วงเดือนมิถุนายน มีดังนี้ 

1. เสาร์ที่ 12 มิ.ย. 64 แผนกธุรการปิดทำการ 

2. หากไม่มีการประกาศให้โรงเรียนเลื่อนการเปดิภาคเรียนออกไปจากวันที่ 14 มิ.ย. 64 จะเปิดทำการวัน
จันทร ์- ศุกร์ เวลา 7.30 – 16.00 น. เสาร์ 8.30 – 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตัฤกษ์) 

3. หากมีประกาศให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปอีก จะเปิดทำการวันจันทร์ - เสาร ์8.30 – 
16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หากกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ มีคำส่ังท่ีอาจทำให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงใดๆเพิ่มเติม ทาง
โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ใน เวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้อง Important 
Messages (ใน Google Classroom) และ LINE Checker (เป็นช่องทางการส่ือสารเฉพาะนักเรียนระดับมัธยม)  

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
 

http://www.ektra.ac.th/
http://www.ektra.ac.th/
mailto:admin@ektra.ac.th
http://www.ektra.ac.th/

