
 

 

 

ท่ีสสอ. 008/2564                                          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
 

                                     21 พฤษภาคม 2564 
 

เรื่อง     ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับท่ี 8  
เรียน     ผู้ปกครอง 

 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเล่ือนเปิดเทอมเป็นวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอ

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
 
1. กำหนดการต่างๆ 

รายการ  กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
1. การจำหน่ายเคร่ืองแบบ

นักเรียน ที่ห้องเคร่ืองเขียนของ
แต่ละแผนก 8.30 – 15.00 น. 
NC – Y.6 : ซ.สาธุฯ 20 
Y.7 – Y.12 : ซ.สาธุฯ 26  

นร.ใหม่ทุกระดับช้ัน :  
24 พ.ค. 64 
KG.1 – KG.3 :  25 
พ.ค. 64 
Y.1-3 : 27 พ.ค.64 
Y.4-6 : 28 พ.ค.64 
Y.7 – Y.12 : 25, 
27-28 พ.ค.64 

• หากวันที่ 14 มิ.ย. 64 เปิดเรียน On Site ได้  กำหนด
จำหน่ายเคร่ืองแบบนักเรียน 9 – 11 มิ.ย. 64 

• หากเลื่อนเปิดไปหลัง 14 มิ.ย. 64 จะประชาสัมพันธ์
กำหนดวันจำหน่ายเคร่ืองแบบอีกคร้ัง  

• ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ซ้ือได้ท่ีร้านยูบี (ปากซ.สาธฯุ 18) 
ทุกวนั จนัทร ์– อาทิตย ์8.30 – 17.00 น. แต่หากยงัไม่
พร้อม  ในช่วง 1 เดือนหลงัเปิดเทอม อนุโลมให้แต่ง
เครื่องแบบนักเรียนในวนัเรียนวิชาลูกเสือได้ 

2. เปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2564  1 มิ.ย. 64   • เรียน Online ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 64  แต่หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น จะจัดการเรียนการสอนแบบ 
Online ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีประกาศให้โรงเรียน
สามารถเปิดเรียน On Site ได้ 

• กำหนดวันเปิดเรียนแต่ละระดับชั้น จะประชาสัมพันธเ์ม่ือ
มีประกาศยืนยันไม่มีการเลื่อนเปิดเรียนอีก 

3. การรับหนังสือ 1 มิ.ย. 64   กำหนดรายละเอียดการรับหนังสือ ในข้อ 2 
 

 

 

 



 

 

2. การรับหนังสือ 

เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานท่ี และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือผู้ปกครอง มารับหนังสือ

แบบ Drive Through ตามรอบวัน เวลา สถานท่ี ตามกำหนดดังนี้  

2.1 สำหรับนักเรียนที่ชำระเงินและส่งใบรายการหนงัสือเรียบร้อยภายในวันที่ 19 มี.ค.64 ตรงตาม

กำหนดเวลาที่ระบุในใบรายการหนังสือ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 สำหรับนักเรียนที่ชำระเงินหลังวันที่ 19 มี.ค. 64 และผู้ท่ีไม่สามารถมารับตามวันเวลาในข้อ 2.1   

กำหนดรับหนังสือ :  ศุกร์ 4 มิ.ย. 64 
 

ระดับช้ัน เวลา สถานท่ี 
NC. - KG.3  8.30 - 15.30 น. ซ. สาธุฯ 20  
Y.1 - Y.3 8.30 - 11.30 น. 
Y.4 - Y.6 13.00 - 15.30 น. 
Y.7 – Y.12  8.30 - 15.30 น. ซ. สาธุฯ 26  

 
2.3  กรณีมีพี่น้อง ให้มารับในวันของพี่คนโต ตามจุดรับแต่ละแผนก (งดเว้นการส่งหนังสือของอนุบาลและ

ประถมไปท่ีแผนกมัธยม ขออภัยในความไม่สะดวก) 
2.4  เนื่องจากรับหนังสือแบบ Drive Through  กรุณาวางป้ายช่ือ ช้ัน ห้อง และเลขท่ีในห้อง (ไม่ใช่เลข

ประจำตัวนักเรียน) ไว้หน้ารถ  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม 
 
 
 

วันท่ี  
(เวลา 8.30 – 15.30 น.) 

ระดับช้ัน จุดรับหนังสือ 

พฤ. 27 พ.ค. Y.6 / Y.7 / Y.11 NC. - KG.3 : โถงล่างอาคาร 6 (แผนกอนุบาลจะได้รับชุด
Integrated Learning Activity Pack 3 พร้อมหนังสือ)  
Y.1, Y.5 – Y.6 : สนาม 1 
Y.2 – Y.4 : โถงล่างอาคาร Dominic 2 
Y.7 – Y.9 : โถงล่างอาคาร Bosco 
Y.10 – Y.12 : โถงล่างอาคาร Baptist 
* อนุบาล ประถม เข้าออก ซ.สาธุฯ 20 เท่านั้น 
* มัธยม เข้า ซ.สาธุฯ 28 ออก ซ.สาธุฯ 26  

ศ. 28 พ.ค.  Y.3 / Y.8 / Y.10 

จ. 31 พ.ค. KG.3 / Y.4 / Y.9 / Y.12 
อ. 1 มิ.ย. KG.2 / Y.5 
พ. 2 มิ.ย. NC. / KG.1 / Y.2 

พฤ. 3 มิ.ย. Y.1 



 

 
 

3 Integrated Learning Activity Pack 3 

ทางโรงเรียนจัดชุดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับ Nc- KG.3 เพื่อเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
นักเรียนปฐมวัยให้ครบทุกด้าน เสริมเพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์  โดยชุดการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้ปกครอง
สามารถมารับได้พร้อมการรับหนังสือเรียนตามวันท่ีกำหนด  

สำหรับรายละเอียดการใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าว จะประชาสัมพันธ์ในห้อง Important Messages ใน
ลำดับถัดไป  

หากกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่อาจทำให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงใดๆ
เพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ใน เวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้อง 
Important Messages (ใน Google Classroom) และ LINE Checker (เป็นช่องทางการส่ือสารเฉพาะ
นักเรียนระดับมัธยม)  

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

 

http://www.ektra.ac.th/

