
 

 
 
ท่ี สสอ.  036 /2565                       โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                              1 สิงหาคม 2565  
เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
เรียน    ผู้ปกครอง 

 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ก าหนดการต่าง ๆ ส าหรับการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 
1. ก ำหนดกำร ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 (สิงหาคม - ตุลำคม) 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 

5 ส.ค. 2565 กิจกรรมวันภาษาไทย 2565 Yr. 4-12 

11 ส.ค. 2565 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทุกระดับช้ัน 

12 ส.ค. 2565  หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทุกระดับช้ัน 

15 ส.ค. 2565 กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจ าปี ทุกระดับช้ัน 

16-19 ส.ค. 2565 Open Morning (Online) KG. 1-3 

24-25 ส.ค. 2565 Science Day Activity Yr. 1-6 

26 ส.ค. 2565 Science Day Activity KG. 1-3 

30-31 ส.ค. 2565 Science Day Activity Yr. 7-12 

31 ส.ค. 2565 ประกาศผลสอบกลางภาค ทุกระดับช้ัน 

2 ก.ย. 2565 นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  
ประจ าปี 2565 

Yr. 9-12 

15 ก.ย. 2565 กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี Yr. 7-12 

 
 
 
 
 



 

 
 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 

29-30 ก.ย. 2565 
 

สอบปลายภาค  วิ ช าก ารภาคภ าษ า ต่ า ง ปร ะ เ ท ศ 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 

KG. 1-3 
Yr. 1-12   

3-4 ต.ค. 2565 
 

สอบปลายภาค วิชาการภาคภาษาไทย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 

KG. 1-3 
Yr. 1-12   

4 ต.ค. 2565 Day Camp KG.3 KG.3 

4 ต.ค. 2565 วันสุดท้ำยของภำคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น 

5 ต.ค. 65 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายลูกเสือ Yr.6 

6-8 ต.ค. 2565 ค่ายลูกเสือ Yr.6 

8 ต.ค. 2565 ประชุมผู้ปกครอง Yr.6 

26-28 ต.ค. 2565 เปิดภำคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น  
** ก าหนดการเปิดเรียนแต่ละระดับช้ัน 
จะประชาสัมพันธ์ในล าดับถัดไป 

หมายเหตุ:  
1. ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกช่องทางการส่ือสารของ โรงเรียน 
ได้แก่ Facebook : Ektra Activities, ห้อง Important Messages (ใน Google Classroom), website : 
www.ektra.ac.th และ Application School Bright 
2. ก าหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  

 
2. คอร์สเรียนพิเศษ 

2.1 นักเรียนท่ีลงเรียนพิเศษอยู่แล้ว หากต้องการเรียนต่อเนื่อง สามารถช าระเงินได้ตามช่องทางท่ีโรงเรียนก าหนด   
     ภายในวันท่ี 25 ของเดือน เช่น ต้องการเรียนพิเศษเดือน กันยายน 2565 ต่อ ต้องช าระเงินภายในวันท่ี 25     
     สิงหาคม 2565 เป็นต้น 
 
 
 
 



 

 
 
2.2 นัก เรียน ท่ีลง เรียนพิ เศษอยู่ แ ล้ว  หากต้องการเปล่ียนคอร์สใหม่  /  ยกเ ลิกคอร์ส กรุณาติดต่อแจ้ง 

ธุ รการให้ทราบล่วงหน้า  ไม่ เกินวัน ท่ี  25 ของ เ ดือนก่อนเริ่ ม เรียนในเดือนถัดไป หากเลยก าหนด 
จะไม่สามารถเปล่ียนคอร์สใหม่ หรือ ยกเลิกคอร์สได้ โดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียน และช าระค่าเรียนพิเศษ 
ตามคอร์สเดิม 

2.3 ค่าเรียนพิเศษท่ีช าระไว้แล้ว ไม่สามารถยกเลิก / เปล่ียนแปลงคอร์ส / ขอคืนเงิน / โอนสิทธิ์การเรียน  
ให้นักเรียนคนอื่นทุกกรณี (** รวมถึงกรณีนักเรียนหยุดเรียน / กักตัว เนื่องจากนักเรียนหรือสมาชิก  
ในครอบครัวติดเช้ือ COVID-19 **) 

2.4 กรณีค้างช าระค่าเรียนพิเศษต้ังแต่ 2 เดือนขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเรียนคอร์สท่ีค้างช าระโดยอัตโนมัติ 
2.5 นักเรียนท่ียังไม่เคยลงเรียนพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน และช าระเงินได้ท่ีแผนกธุรการ  

ในวันและเวลาท าการ 
2.6 ค่าเรียนพิเศษของภาคเรียนท่ี 2/2565 (พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  ก าหนดช าระเงินหรือ 

แจ้งเปล่ียนแปลง/ยกเลิก คอร์สเรียนภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 2565 ก่อนเริ่มเรียนพิเศษ  ซึ่งจะให้สิทธิ์เรียนต่อ 
ตามคอร์สเดิมท่ีเรียนในเดือนกันยายน 2565 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

 
3. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
เนื่องด้วยขณะนี้ เลยก าหนดเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 แล้ว จึงขอความร่วมมือ  

ท่านผู้ปกครองช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดเงิน, ช่องทางการช าระเงิน และขั้นตอน  
การยื่นค าร้องเล่ือน/ผ่อนช าระใน Application School Bright เมนูค่าเทอม และเมนูข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ได้ทาง email : tuitionfee@ektra.ac.th  หรือติดต่อแผนกธุรการในวันและเวลาท าการ 

 
4. กำรลำออก 
ผู้ปกครองท่ีประสงค์ย้ายสถานศึกษาให้กับนักเรียน ไม่ เรียนต่อภาคเรียนท่ี 2/2565 ต้องยื่นค าร้องลาออก 

ท่ีแผนกธุรการภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 การลาออกภายหลังจากวันท่ีก าหนด เป็นการลาออกผิดระเบียบโรงเรียน  
 
5. กำรรับสมัครนักเรียนใหม่  
ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ต้ังแต่ระดับช้ัน Nursery - Yr.10 ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป 

และจะมีการสอบรอบแรกของระดับช้ัน KG.2 - Yr.10 ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 (ส าหรับการรับนักเรียนใหม่ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2565 กรุณาติดต่อแผนกธุรการ)  

การสอบ Nursery และ KG.1 จะเป็นการนัดสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองสามารถโทรติดต่อนัดวันเข้าทดสอบล่วงหน้า 1 วัน 
ได้ท่ีห้องธรุการซอย 20 โดยเวลาสอบเริ่มต้ังแต่ 9.00 น. - 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีแผนกธุรการ โทร.02-213-0117, 
02-212-9930-1, 02-212-0157 
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6. เชิญชวนส่งผลงำนนักเรียน 
หากนักเรียนได้ไปท ากิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม หรือได้ไปแสดงความสามารถใด ๆ มา ทางโรงเรียนขอเชิญชวนให้           

ผู้ปกครองบอกเล่าเรื่องราวและส่งไฟล์ภาพถ่าย / ไฟล์วีดีโอ ของนักเรียนมาท่ี admin@ektra.ac.th เพื่อน ามาประชาสัมพันธ์ 
ทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจท่ีดีกับนักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป 

 
7. ประชำสัมพันธ์โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำร TEDET / ASMO THAI และ สวช.  
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ฝ่ายวิชาการ 

ขอน าเรียนประชาสัมพันธ์ 3 โครงการดังนี้ 
1. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี 2565 
2. โครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2565 
3. โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (National Academic Test Program) ประจ าปี 2565 ของสวช. 

 
โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากจดหมายประชาสัมพันธ์โครงการท่ีส่งทาง  Important Messages (ใน 

Google Classroom) หรือสแกน QR Code นี้ 
 
8. มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ตามท่ี เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. 2565 ท่ีผ่านมา ได้มีประกาศผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะ 

แต่โรงเรียนยังคงก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียนและยังคงด าเนินการต่อเนื่องในมาตรการป้องกัน 
COVID-19 เช่น ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนส่งผลการคัดกรอง ATK ในทุกสัปดาห์ก่อนการมาเรียน การสวม 
หน้ากากอนามัยของนักเรียนและบุคลากรเมื่ออยู่ในโรงเรียน การปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก มาตรการ 6 เสริม และ 7 
มาตรการเข้ม การส่งเสริมการรับวัคซีนส าหรับนักเรียน คุณครู และบุคลากรเพื่อลดความเส่ียงในการรับเช้ือ COVID-19 
รวมถึงการอบโอโซนภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นอกเหนือจากการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ  ตามพื้นผิว 
สัมผัสอย่างสม่ าเสมอ 

ในกรณีท่ีพบว่าในห้องเรียนเดียวกัน เมื่อสอบสวนโรคแล้วมีความเกี่ยวข้องกันในการติดเช้ือ COVID-19 จ านวน 5 
คนต่อเนื่องใน 1 สัปดาห์ โรงเรียนจะปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วัน (รวมวันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
โดยจัดการเรียนในรูปแบบ Online และรายงานสาธารณสุขพื้นท่ีเพื่อเข้ามาประเมินสถานการณ์ อนึ่ง หากพบผู้ติดเช้ือ 
ในครอบครัวซึ่งถือว่ามีความเส่ียงสูงจากการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกัน โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนกักตัวเป็นเวลา 5 วันเพื่อสังเกต 
อาการและตรวจ ATK วันท่ี 1 วันท่ี 5 หากผลการตรวจเป็นลบ สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ และตรวจซ้ าในวันท่ี 10 
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
 
 
 
 
 

 


