
ที่สสอ.  329 /2562         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

6 มีนาคม 2563     

เร่ือง มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19 ) ฉบบัที่ 2  

เรียน ผูป้กครอง 

 ตามหนงัสือกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 

2019 (COVID-19) ที่ ศธ 02145/655 และ หนงัสือจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเลขที่ 0211.6/3358  

ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวนั้น 

 ทางโรงเรียนจงึพิจารณาปรบัเปลี่ยนก าหนดการและมีแนวปฏิบติัต่างๆดงัน้ี 

ล ำดบั 
วนั/เดือน/ปี 

(เดิม) 
กิจกรรม แนวปฏิบติั 

1. จ.9 ม.ีค. 63 แจง้รายชื่อ
นักเรยีนทีต่อ้ง
สอบซ่อม 
 

ก ำหนดกำรตำมเดิม  
1. ประถม:  ครูประจ าชัน้จะโทรแจง้เฉพาะนักเรยีนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อนัดหมายมาสอบ

ซ่อมตามวนัเวลาทีค่รูก าหนด 
2. ชัน้ ม.1 - ม.5 : ใหนั้กเรยีนตรวจสอบเลขประจ าตวันักเรยีนทีส่อบไม่ผ่านในรายวชิา

ต่างๆ และตารางสอบซ่อมไดท้าง Website ของโรงเรยีน 
ซ่อมคุณลกัษณะ ก ำหนดกำรตำมเดิม 

1. ชัน้ ม.1 - ม.5 : ซ่อมคุณลกัษณะทีแ่ผนกมธัยม อาคาร Baptist 
2. นักเรยีนแต่งกายชุดนักเรยีน 

2 อ.10 - ศ.13 
ม.ีค. 63 

ด าเนินการสอบ
ซ่อม 
 

ก ำหนดกำรตำมเดิม  
1. ประถมและมธัยม : สอบซ่อมตามเวลาทีก่ าหนดและลงทะเบยีนก่อนเวลาสอบซ่อม 

30 นาท ี 
2. นักเรยีนแต่งกายชุดนักเรยีน  

3 ส.28 ม.ีค. 63 รบัผลการเรยีน 
ปพ.1 ปพ.2 
ปพ.6  

❌  งดกำรมำรบัผลกำรเรียนทุกระดบัชัน้ท่ีโรงเรียนตำมก ำหนดกำรเดิม โดยมี
กำรเปล่ียนแปลงวนัและรปูแบบกำรรบัผลกำรเรียนดงัน้ี   

ระดับช้ัน นักเรียนเรียนต่อปีถัดไป นักเรียนลาออก 

อนุบาล  รับผลการเรียนเปิดเทอม รบัผลการเรียนวนัที่ 30 มี.ค. 63  

ประถม  รับผลการเรียนเปิดเทอม 
ป.1 - ป. 5 รับ ปพ.1  ปพ.6 วนัที่ 30 มี.ค. 63* 

ป.6 รับ ปพ.1 ปพ.6 วนัที่ 3 เม.ย. 63 

มธัยม 

1. รับไฟลผ์ลการเรียนทาง 
Checker 31 มี.ค. 63   

2. รับผลการเรียนฉบบัจริง
เปิดเทอม 

ม.1 -2  ม.4 -5  รับปพ.1  ปพ.6 วนัที่ 30 มี.ค.63* 

ม.3 รับ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.6 วนัที่ 3 เม.ย. 63 

ม.6 รับ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.6 วนัที่ 8 เม.ย. 63 
หมายเหตุ : 



1. * เฉพาะนักเรยีน ป.1 - ป.5, ม.1 – ม.2, ม.4 - ม.5 ทีย่ ื่นค ารอ้งลาออกภายใน
วนัที ่12 ม.ีค. 63 เท่านัน้ หากยื่นค ารอ้งลาออกหลงัจากวนัดงักล่าว  
ฝ่ายทะเบยีนวดัผลก าหนดวนัรบัเอกสารดงัน้ี 

วนัที่ยื่นค าร้องลาออก วนัที่รับเอกสาร  
13 - 31 มี.ค. 63 8 เม.ย. 63 
1 - 8 เม.ย. 63 22 เม.ย. 63 
9 - 22 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63 
23 - 30 เม.ย. 63  18 พ.ค. 63  

2. นักเรยีน ป.6, ม.3 ทีแ่จง้จ านงศกึษาต่อ แต่ประสงคข์อรบัเอกสาร ปพ.1 ปพ.2  
ตอ้งช าระค่าเทอมเทอม 1/63 ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึรบัเอกสารได้ (กรณีช าระดว้ย
เชค็ ตอ้งช าระก่อนวนัรบัเอกสาร 5 วนัท าการ)  

3. สถานทีร่บัเอกสาร 
3.1 อนุบำล-ประถม : โถงล่างอาคาร Dominic 1 หน้าหอ้งธุรการ 
3.2 มธัยม : หอ้งกระจกชัน้ 2 อาคาร Baptist 

4. นักเรยีนแต่งกายชุดนักเรยีน 
5. การรบัผลการเรยีน, เอกสารทางการศกึษา รวมถึงการแจง้ผลการเรยีนทาง 

Checker นักเรยีนตอ้งไม่มยีอดคา้งช าระค่าเทอม, ค่าเรยีนพเิศษใดๆ 
4 30 ม.ีค. - 30 

เม.ย. 63 
Summer 
Course 2020 

❌  งดกำรเรียน Summer Course 2020 
แนวปฏิบติัในกำรขอรบัเงินคืน 

1. ก าหนดการรบัเงนิคนื   9 - 13 มี.ค.63   หลงัจากวนัดงักล่าว รบัเงนิคนืไดอ้กี
ครัง้ตัง้แต่วนัท่ี 7 พ.ค.63 เป็นต้นไป (เฉพาะวนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา 8.30 – 
16.00 น. เท่านัน้) 

2. เอกสารทีใ่ชใ้นการรบัเงนิคนื :   
ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ และส าเนาบตัรประชาชนผู้มารบัเงนิ   
กรณีไม่มใีบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิมายื่น  ปฏบิตัติามแนวทางดงัน้ี 

1. บิดา หรือ มารดา 
มารับเงินดว้ยตนเอง 

ส าเนาบตัรประชาชน   

2.บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่
บิดา หรือ มารดา มา
รับเงิน (ตอ้งมอบ
อ านาจทุกกรณี) 

1.ส าเนาบตัรประชาชนบิดา หรือ มารดา ระบุขอ้ความดงัน้ี  “ มอบ
อ านาจให้......(.ช่ือ-สกลุผูร้ับมอบอ านาจ)....... รับเงินSummer ของ
........(.ช่ือ-สกุลนกัเรียน)........”  พร้อมลงลายมือช่ือผูม้อบอ านาจ 
2.ส าเนาบตัรประชาชนผูม้ารับเงิน   

หมายเหตุ :  
1. กรุณาเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มเพือ่ความสะดวก ทางโรงเรยีนไม่มบีรกิารถ่าย

ส าเนาเอกสาร 
2. โรงเรยีนไม่สามารถคนืเงนิใหไ้ด ้หากผูป้กครองไม่มเีอกสารตามทีร่ะบุขา้งตน้ 

ในวนัทีม่าตดิต่อรบัเงนิคนื 
3. ส าเนาบตัรประชาชน  ใช ้1 ฉบบัตอ่นักเรยีน 1 คน  



 
3. สถานทีต่ดิต่อรบัเงนิคนื 
3.1 นักเรียนเก่ำ NC - ป.6 รบัเงนิคนืที่หอ้งธุรการแผนกประถม   ม.1 - ม.4 รบั

เงนิคนืทีห่อ้งธุรการแผนกมธัยม     ไม่สามารถรบัขา้มแผนกได ้เน่ืองจาก
ป้องกนัความสบัสน หรอืการรบัเงนิคนืซ ้าซ้อน   ** ส าหรบันักเรยีน ป.6 หากมา
รบัเงนิตัง้แต่ 7 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป ใหต้ดิต่อรบัคนืทีแ่ผนกมธัยม  

3.2 นักเรียนใหม ่ที่ก าลงัจะเขา้เรยีนชัน้  NC.- ป.6  รบัเงนิคนืทีห่อ้งธุรการแผนก
ประถม   ม.1 - ม.4 รบัเงนิคนืที่หอ้งธุรการแผนกมธัยม 

5 16-24 เม.ย. 
63  

การซื้อ
เครื่องแบบ 

❌  งดจ ำหน่ำยเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพละ / กระเป๋ำนักเรียนในช่วงวนั
ดงักล่ำว  
เน่ืองจากในช่วงน้ี โรงงานผูผ้ลติเริม่ทยอยน าสนิค้ามาส่ง หากผูป้กครองสะดวก สามารถ
มาซื้อได ้ระหว่างวนัที ่ 9-13 ม.ีค. 63  และ 30 ม.ีค.  – 3 เม.ย. 63 หากไม่สะดวก
ในช่วงวนัดงักล่าว หอ้งเครื่องเขยีนจะเปิดจ าหน่ายอกีครัง้ในวนัที ่7 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป 

6 ช่วงการเรยีน 
Summer 

การสัง่ซื้อ
หนังสอืส าหรบั
นักเรยีนใหม่ 

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ท่ีจะเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2563 ทุกระดบัชัน้ สำมำรถสัง่
และช ำระค่ำหนังสือท่ีห้องธรุกำรของแต่ละแผนกได้ระหว่ำงวนัท่ี 9 – 13 มี.ค. 63 
และ 7 – 13 พ.ค. 63 (วนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลำ 8.30 – 16.00 น.) 

 

อน่ึง เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วงการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาด  ขอความร่วมมอืนักเรยีนและผูป้กครอง หาก
มาตดิต่อโรงเรยีน ไม่ว่าจะมาตดิต่อภารกจิใดๆ โรงเรยีนก าหนดแนวปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

1. หากมอีาการไม่สบาย ใหง้ดเวน้การมาตดิต่อโรงเรยีนในทุกกรณี 
2. ก าหนดพื้นทีจ่อดรถไวด้งัน้ี 

2.1 อนุบำลและประถม : ใตอ้าคาร 6 และสนาม 3 ผู้ปกครองเขา้โรงเรยีนผ่านประตูเลก็อาคาร 3  
2.2 มธัยม : สนาม 1  (การตดิต่อแผนกมธัยมช่วงปิดภาคเรยีนฤดูรอ้นปีน้ี ใหเ้ขา้ทางซ.สาธุประดษิฐ์ 26) 

3. นักเรยีนและผูป้กครอง ตอ้งผ่านจุดคดักรอง ตรวจวดัอุณภูมร่ิางกายทุกคน หากตรวจพบอุณภูม ิ37.5 องศา 
ขึน้ไป งดการเขา้มาตดิต่อโรงเรยีนในทุกกรณี รวมถงึงดการสอบซ่อม โดยมจีุดคดักรองดงัน้ี  

3.1 อนุบำลและประถม : โถงล่างอาคาร 3  

3.2 มธัยม : บรเิวณหน้าแม่พระ / บรเิวณอุโมงค ์ 

จากนัน้ให้นักเรยีนทุกคนลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล์เจล และตดิสติก๊เกอรส์ญัลกัษณ์ผ่านจุดคดักรอง 

4. เน่ืองจากปัจจุบนั หน้ากากอนามยัขาดแคลน และไดม้กีารรณรงคส์ าหรบัผูท้ีไ่ม่ป่วย อาจไม่จ าเป็นตอ้งสวมใส่
หน้ากากอนามยั แต่หากท่านไม่แน่ใจ ใหส้วมใส่หน้ากากอนามยัเมื่อมาตดิต่อโรงเรยีน 

5. ส าหรับท่านที่ประสงคจ์ะติดต่อแผนกธุรการเพื่อด าเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล ที่อยู ่ของนกัเรียน บิดา 

มารดา, ขอเอกสารต่างๆไดแ้ก่ ใบรับรองความเป็นนกัเรียน, ส าเนาสมุดพก, Transcript สามารถยื่นค าร้องทางเวบ

ไซตโ์รงเรียนwww.ektra.ac.th เม่ือยื่นค าร้องแลว้ กรุณาโทรติดต่อธุรการ (โทร 02-212-9930-1, 02-212-0157)  

เพื่อตรวจสอบก าหนดวนัรับเอกสารอกีครั้ง  

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


6. หากกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งที่อาจท าให้ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงใดๆเพิ่มเติม ทาง

โรงเรียนจะประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบในช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่  เวบไซตโ์รงเรียน www.ektra.ac.th , 

Facebook : Ektra Activities  และ LINE Checker (Line Checker เป็นช่องทางการส่ือสารเฉพาะนักเรียนระดบั

มธัยม)  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภยัในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ขอขอบคุณที่ผูป้กครองทกุท่านให้ความ 

ร่วมมือ และเขา้ใจสถานการณ์เป็นอยา่งดี ขอให้ทุกท่านดูแลสุขอนามยั และกา้วผ่านสถานการณ์ไปดว้ยดี 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

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

