
ที่สสอ.  1 /2563         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

1 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง แนวปฏิบตัิและก าหนดการต่างๆช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563  

เรียน ผูป้กครอง 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้นกัเรียนสามารถ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และผูป้กครองสามารถด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ทางโรงเรียนมีแนวปฏิบตัิและก าหนดการ ดงัน้ี 

ล ำดบั รำยกำร วนัท่ี  แนวปฏิบติั 
1 ขอรบัเงินค่ำ

เรียน Summer 
คืน (ส ำหรบัผู้ท่ี
ยงัไม่ได้รบัเงิน
คืน)  

7 – 29 พ.ค. 2563 
เฉพำะวนัจนัทร ์- 
ศกุร ์เวลำ 8.30 – 
16.00 น. เท่ำนัน้ 

แนวปฏิบติัในกำรขอรบัเงินคืน 
1. 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 :  
1.1 กรุณาเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มเพือ่ความสะดวก ทางโรงเรยีนไม่มบีรกิาร

ถ่ายส าเนาเอกสาร 
1.2 โรงเรยีนไม่สามารถคนืเงนิใหไ้ด ้หากผูป้กครองไม่มเีอกสารตามทีร่ะบุ

ขา้งตน้ ในวนัทีม่าตดิต่อรบัเงนิคนื 
1.3 ส าเนาบตัรประชาชน  ใช ้1 ฉบบัตอ่นักเรยีน 1 คน  

2. สถานทีต่ดิต่อรบัเงนิคนื :  
2.1 KG.1 – Y.6 (ปีการศกึษา 2563) รบัเงนิคนืทีห่อ้งธุรการแผนกประถม    

Y.7 – Y.10 (ปีการศึกษา 2563) รบัเงนิคนืทีห่อ้งธุรการแผนกมธัยม      
ไม่สามารถรบัขา้มแผนกได ้เพื่อป้องกนัความสบัสน หรอืการรบัเงนิคนื
ซ ้าซ้อน    

2.2 นักเรยีนใหม่ ทีก่ าลงัจะเขา้เรยีนชัน้  NC.- Y.6  รบัเงนิคนืทีห่อ้งธุรการ
แผนกประถม  / Y.7 – Y.10 รบัเงนิคนืทีห่อ้งธุรการแผนกมธัยม 

2. ประกำศ
รำยช่ือ
นักเรียน 

8 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรยีนทุกระดบัชัน้ (ทัง้นักเรยีนเก่าและใหม่) ประจ าปีการศกึษา 
2563 ทางเวบไซต์รร. www.ektra.ac.th  
 
 

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


ล ำดบั รำยกำร วนัท่ี  แนวปฏิบติั 
3 ลงทะเบียนเพื่อ

เข้ำเรียน 
onlineในระบบ 
Google 
Classroom 

8 - 13 พ.ค. 63 
 
 

เปิดใหผู้ป้กครองและนักเรยีนลงทะเบยีน เพื่อเขา้เรยีนในระบบ Google Classroom 
(วธิกีารเริม่ต้นใชง้าน ศึกษาไดจ้ากคลปิแนะน าทีโ่พสต์ใน Facebook : Ektra 
Activities  และในเวบไซต์รร. www.ektra.ac.th) เมื่อเขา้ระบบแลว้ ใหเ้ขา้หอ้งเรยีน 
Important messages เพื่อด าเนินการต่างๆดงัน้ี 

1. ศกึษาค าแนะน าในการเรยีน  
2. ศกึษาคู่มอืการใชง้าน Google Classroom 
3. ศกึษาตารางเรยีน Online แต่ละระดบัชัน้ 
4. ตอบแบบส ารวจ วธิกีารมารบัหนังสอืและผลการเรยีน (กรณุำด ำเนินกำร

ภำยในวนัท่ี 14 พ.ค. 63) 
5. ตดิตามข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเรยีนเป็นระยะ 

       ( ทางโรงเรยีนจะประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ในหอ้งเรยีน  Important 
messages  เพิม่อกี 1 ช่องทาง  ทุกครัง้ที่มกีารโพสต์เน้ือหาใหม่ ระบบจะแจง้เตอืน
ไปยงัอเีมล์เลขประจ าตวันักเรยีนแต่ละคน  ผูป้กครองสามารถเปิดอ่านเน้ือหาหรอื
ขอ้ความประชาสมัพนัธ์ไดจ้าก Google Classroom เช่นกนั )  

4 ทดลองกำรใช้ 
Google Meet 

14 – 16 พ.ค.63 14 พ.ค. 63 : ชัน้ประถม  /15 พ.ค. 63 : ชัน้มธัยม /16 พ.ค. 63 : ชัน้อนุบาล 
(เวลานัดหมายอยู่ในตารางเรยีน Online ในหอ้งเรยีน Important messages) 

5 เรียน online 
ในระบบ 
Google 
Classroom 

18 พ.ค. – 30 
มิ.ย. 63 
(ตรวจสอบ
ตำรำงเรียนรำย
สปัดำหใ์นห้อง 
Important 
messages) 

อุปกรณ์ในการเรยีน : 
Smart Phone , Tablet , IPAD , คอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้  
ส าหรบัอุปกรณ์เสรมิ เช่น กลอ้ง Webcam , ปริน้เตอร ์, หูฟัง , ไมโครโฟน  
หากมอียู่แลว้ สามารถน ามาใชไ้ด ้แต่หากยงัไม่ม ีไม่จ าเป็นตอ้งซื้อใหม่  
 ** การเรยีน Online ในระบบ Google Classroom เป็นเรื่องใหม่ทีอ่าจมขีอ้ตดิขดั
บางประการ ตอ้งขออภยัผูป้กครองล่วงหน้ามา ณ ทีน้ี่  

6 กำรรบัหนังสือ 
และผลกำร
เรียน (ปพ.6) 

25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 
63  
 

เน่ืองจากขณะน้ี ส านกัพิมพต์่างๆยงัไม่สามารถส่งหนงัสือเรียนไดค้รบ เพื่อให้ผูป้กครอง
ไดห้นงัสือครบถว้นในวนัที่มารับให้ไดม้ากที่สุด จึงก าหนดรับหนงัสือไวช่้วงปลาย
เดือนพ.ค.  - ตน้เดือนมิ.ย. 63 ผูป้กครองสามารถเลือกวิธีการรับหนงัสือได ้2 ช่องทาง  
คือ  

1. มารับที่โรงเรียน (วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.) ตามตารางดงัน้ี 
วนัท่ี ห้องเรียน สถานท่ีรับหนงัสือและผลการเรียน(ปพ.6) 

25 พ.ค. NC.1 และทุกชั้นท่ีเป็นห้อง A  NC. : โถงล่างอาคาร1 
KG.1-2 ,Y.5-6 : โถงล่าง Dominic 1 
KG.3, Y.1 : ชั้น2 อาคาร 6 
Y. 2 - 3 : โถงล่าง Dominic 2 
Y.4 : โถงล่างอาคาร4  / Y.7 - 9 : โถงล่าง  
Bosco  / Y.10-12  : โถงลา่ง Baptist 

26 พ.ค. NC.2 และทุกชั้นท่ีเป็นห้อง B  
27 พ.ค. ทุกชั้นท่ีเป็นห้อง C 
28 พ.ค. ทุกชั้นท่ีเป็นห้อง D 
29 พ.ค. Y.2G  และทุกชั้นท่ีเป็นห้อง E  
1 มิ.ย. Y.2H และทุกชั้นท่ีเป็นห้อง F 

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


2. ใชบ้ริการ delivery จากชมรมรถโรงเรียน (มีค่าบริการประมาณ 50 – 150 บาท / 
นกัเรียน 1 คน ขึ้นอยูก่บัระยะทาง)  

หมายเหตุ :  
1. ผู้ปกครองเลือกวิธีการรับหนังสือ และผลการเรียน (ปพ.6) ในแบบส ารวจ ที่ใส่

ไว้ในห้องเรียน Important messages ในระบบ Google Classroom  ให้เรียบร้อย
ภายใน 14 พ.ค. 63 หากผู้ปกครองยังไม่ตอบแบบส ารวจเม่ือเลยก าหนดแล้ว  
สามารถมารับได้ที่โรงเรียนตามวันที่ก  าหนดไว้   

2. ส าหรับผู้ที่เลือกใช้บริการ Delivery หลังจากทีท่่านตอบแบบส ารวจแล้ว ชมรม
รถโรงเรียนจะรวบรวมที่อยู่ทั้งหมดมาจัดเส้นทาง และแจ้งค่าบริการกลบัไปยงั
ผู้ปกครอง เพ่ือยืนยันการใช้บริการอีกคร้ัง  

3. ก าหนดการส่งหนังสือแต่ละเส้นทาง พนักงานขับรถจะโทรนัดหมายวันเวลา
ไปยังผู้ปกครองเป็นรายบุคคล  

4. กรณีที่มีพี่น้องและต้องการมารับในวันเดียวกัน ให้มารอบวันของพี่คนโต 
(กรุณาแจ้งความประสงค์ลงในแบบสอบถาม หากไม่ได้แจ้งไว้ อาจไม่ได้รับ
ความสะดวกในวันมารับ) 

5. นักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้ส่ังซ้ือหนังสือ กรุณาติดต่อแผนกธุรการเพ่ือช าระเงิน
และรับหนังสือได้ตามรอบวันที่ก  าหนด  ไม่สามารถใช้บริการ Delivery ได้
ส่วนนักเรียนใหม่ที่ส่ังหนังสือแล้ว สามารถรับทีโ่รงเรียนได้ตามรอบ หรือจะ
ใช้บริการ Delivery กไ็ด้เช่นกัน ( ตามที่ท่านได้เลือกไว้ในแบบส ารวจ) 

7 รบัปพ.1, ปพ.2  ทุกวนัองัคาร – 
พฤหสั เวลา 8.30 
– 16.00 น.   

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
1. นักเรยีน ชัน้ NC – KG.3, Y.1 - 5, Y.7 – 8, Y.10 - 11 (ปีการศึกษา 

2562) ทีย่ ื่นค ารอ้งลาออกภายใน 30 เม.ย. 63  รบัเอกสารไดว้นัที ่14 พ.ค. 
63 เป็นตน้ไป 

2. นักเรยีนชัน้ Y.6, Y.9 (ปีการศึกษา 2562) ทีแ่จ้งจ านงลาออกไวแ้ล้ว รบั
เอกสารไดว้นัที ่7 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป 

3. นักเรยีนชัน้ Y.6, Y.9 (ปีการศึกษา 2562) ทีแ่จ้งจ านงศึกษาต่อ แต่ประสงค์
ขอรบัเอกสาร ปพ.1 ปพ.2  รบัเอกสารไดว้นัที ่7 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป (เมื่อ
ช าระค่าเทอมเทอม 1/63 เรยีบรอ้ยแลว้ /กรณีช าระดว้ยเชค็ กรุณาช าระ
ก่อนวนัรบัเอกสาร 5 วนัท าการ)  

4. สถานทีร่บัเอกสาร 
4.1 อนุบาล-ประถม : โถงล่างอาคาร Dominic 1 หน้าหอ้งธุรการ 
4.2 มธัยม : หอ้งกระจกชัน้ 2 อาคาร Baptist 

5. การตดิต่อขอรบัเอกสารทางการศกึษาใดๆ ผูป้กครองตอ้งเป็นผูม้าตดิต่อ
ดว้ย ตนเอง (หากนักเรยีนมาดว้ย ใหแ้ต่งกายชุดนักเรยีน) 

6. การรบัผลการเรยีน, เอกสารทางการศกึษาของนักเรยีนได ้เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆครบถ้วนแลว้  



ล ำดบั รำยกำร วนัท่ี  แนวปฏิบติั 
8 กำรรบัสินค้ำท่ี

สัง่จำก 
Rembrandt 
Studio 

รูปแบบและ
ช่วงเวลาการรับ
สินค้า แนวทาง
เดียวกับการรับ
หนังสือและการ
รับผลการเรียน 

ส าหรบันักเรยีน KG.1 – Y.1 (ปีการศกึษา 2563) ทีส่ ัง่สนิคา้จาก Rembrandt Studio 
ไว ้ในแบบสอบถามจะมหีวัขอ้ใหผู้ป้กครองเลอืกวธิกีารรบัสนิคา้  
หมายเหตุ : 

1. เนือ่งจากบางท่านสัง่สนิคา้ทีม่รีาคาสูง หากกงัวลว่าสนิคา้อาจเสยีหายจาก
การขนส่ง ท่านสามารถมารบัทีโ่รงเรยีน ในวนัทีม่ารบัหนังสอื หรอืรอรบั
ตอนเปิดเทอมได ้ 

2. หลงัจากไดร้บัสนิคา้แล้ว หากมขีอ้สงสยั หรอืพบว่าสนิคา้มปัีญหา สามารถ
ตดิต่อ Rembrandt Studio ไดโ้ดยตรง ทีคุ่ณอมรรตัน์ (กุง้)  088-6753752 ,  
085-3183635 

9 กำรซื้อ
เครื่องแบบชุด
นักเรียน ชุด
พละ กระเป๋ำ  

8 มิ.ย. 63 เป็น
ต้นไป (จันทร์ – 
ศุกร์ 8.30 – 
16.00 น.) 

NC – Y.6 ซื้อไดท้ีห่อ้งเครื่องเขยีน แผนกอนุบาล-ประถม  ซ.สาธุฯ 20 
Y.7 – Y.12 ซื้อไดท้ีห่อ้งเครื่องเขยีน แผนกมธัยม ซ.สาธุฯ 26 (เขา้ทางซ.สาธุฯ 26) 
หมายเหตุ : 
1. เพือ่ป้องกนัความหนาแน่น อาจมกีารจ ากดัควิ หรอืก าหนดระดบัชัน้ในการมาซื้อ

แต่ละวนั ทางโรงเรยีนจะประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบปลายเดอืนพ.ค. 63 อกีครัง้ 
2. ส าหรบัชุดลูกเสอื - เนตรนาร ีผูป้กครองสามารถซื้อไดท้ีร่า้นยูบ ี(ปากซอยสาธุฯ 

18) ตัง้แต่วนัที ่8 ม.ิย. 63 เป็นตน้ไป แต่หากยงัไม่พรอ้ม  ในช่วงเดอืน ก.ค.
อนุโลมใหนั้กเรยีนแต่งเครือ่งแบบนักเรยีนในวนัทีม่เีรยีนวชิาลูกเสอืได ้

10 ประกำศ
ตำรำงสอน 

26 มิ.ย. 63 นักเรยีนทุกระดบัชัน้ สามารถ Download ตารางสอนไดจ้ากเวบไซต์รร. 
www.ektra.ac.th 

11 เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 
3 ก.ค. 63 
 
 

ระดบัชัน้ KG.3 – Y.12 
ระดบัชัน้ NC – KG.2 
หมายเหตุ :  
1. ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และประกาศจากภาครฐั 
2. หลงัจากเปิดภาคเรยีนแลว้ เพือ่ชดเชยเวลาเรยีนจากการเปิดเรยีนชา้กว่าปกต ิ

และใหนั้กเรยีนไดม้เีวลาพกัก่อนเปิดเทอม 2 โรงเรยีนอาจจดัการเรยีนการสอนใน
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ต่างๆ (แต่ยงัคงหยุดวนัเสาร ์- อาทติย ์) โดยจะประชาสมัพนัธ์
วนัเรยีนชดเชย ใหท้ราบในเดอืนม.ิย. 63  (รวมถงึรายละเอยีดอืน่ๆทีค่วรทราบ
เพือ่เตรยีมพรอ้มก่อนเปิดเทอม)  

12 กำรเรียนพิเศษ เร่ิมเรียนวันแรก
ในวันเปิดเทอม
แต่ละระดับชัน้ 

ปลายเดอืนพ.ค. - ตน้ม.ิย. 63 ทางโรงเรยีนจะประชาสมัพนัธ์คอรส์เรยีนพเิศษเยน็ 
และจะเปิดใหล้งทะเบยีนเรยีน และช าระค่าเรยีนออนไลน์ ช่วงเดอืนม.ิย. 63 เพื่อเริม่
เรยีนวนัแรกในวนัเปิดเทอม 1 ก.ค.63 (KG.3 – Y.12) และ 3 ก.ค. 63 (NC. – KG.2)  

13 ก ำหนดกำร
สอบ  
 

3 – 7 ส.ค. 63  
16 – 22 ต.ค. 63 

สอบกลางภาค เฉพาะนักเรยีน Y.1 – Y.12 (อนุบาลไม่มสีอบกลางภาค) 
สอบปลายภาค ทุกระดบัชัน้  
หมายเหตุ :  
1. ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และประกาศจากภาครฐั 



2. ก าหนดเปิดภาคเรยีนที ่2 / 2563 ประมาณไม่เกินสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนพ.ย. 63 
และสิ้นสุดภาคเรยีนที ่2/2563 ประมาณตน้เดอืนเม.ย. 64 

14 กำรติดต่อ
แผนกธรุกำร 

วันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 8.30 – 
16.00 น. (หยุด
วันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์)  
** เร่ิมท าการวัน
เสาร์ตัง้แต่ 16 
พ.ค.63 เป็นต้น
ไป 

กำรช ำระค่ำเทอม 
- ทางโรงเรยีนเพิม่ช่องทางการช าระค่าเทอม โดยการโอนผ่านธนาคาร หาก

ผูป้กครองประสงคจ์ะใชว้ธิโีอนค่าเทอม ค่าแอร ์ค่าอาหาร สามารถ Add 
LINE : sesektra01 เพื่อรบัรายละเอยีดเลขทีบ่ญัช ีและขัน้ตอนการโอน 

การขอเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล ที่อยู ่ของนกัเรียน บิดา มารดา, ขอเอกสารต่างๆไดแ้ก่ 
ใบรับรองความเป็นนกัเรียน, ส าเนาสมุดพก, Transcript  

- สามารถยื่นค าร้องทางเวบไซตโ์รงเรียนwww.ektra.ac.th เม่ือยื่นค าร้องแลว้ 
กรุณาโทรติดตอ่ธุรการ (โทร 02-212-9930-1, 02-212-0157)  เพื่อตรวจสอบ
ก าหนดวนัรับเอกสารอีกครั้ง  

 

อน่ึง เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วงการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาด  ขอความร่วมมอืนักเรยีนและผูป้กครอง 
หากมาตดิต่อโรงเรยีน ไม่ว่าจะมาตดิต่อภารกจิใดๆ โรงเรยีนก าหนดแนวปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

1. สวมหน้ากากอนามยัเมื่อมาตดิต่อโรงเรยีนทุกครัง้ 
2. หากมอีาการไม่สบาย ใหง้ดเวน้การมาตดิต่อโรงเรยีนในทุกกรณี 
3. ก าหนดพื้นทีจ่อดรถไวด้งัน้ี 

3.1 อนุบาลและประถม : ใตอ้าคาร 6 และสนาม 3 ผูป้กครองเขา้โรงเรยีนผ่านประตูเลก็อาคาร 3  
3.2 มธัยม : สนาม 1  (การตดิต่อแผนกมธัยมช่วงปิดภาคเรยีนฤดูรอ้นปีน้ี ใหเ้ขา้ทางซ.สาธุประดษิฐ์ 26) 

4. นักเรยีนและผูป้กครอง ตอ้งผ่านจุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกายทุกคน หากตรวจพบอุณหภูม ิ37.5 
องศา ขึน้ไป งดการเขา้มาตดิต่อโรงเรยีนในทุกกรณี โดยมจีุดคดักรองดงัน้ี  

4.1 อนุบาลและประถม : โถงล่างอาคาร 3  
4.2 มธัยม : บรเิวณหน้าแม่พระ / บรเิวณอุโมงค ์ 

จากนัน้ให้นักเรยีนทุกคนลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล์เจล และตดิสตกิเกอรส์ญัลกัษณ์ผ่านจุดคดักรอง 

5. 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/
http://www.ektra.ac.th/

