
 
 
 
 

 

    ที ่สสอ. 021 /2564                                                                 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                      5 กรกฎาคม 2564 

     เร่ือง  ประกาศหยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบบัที่ 11 
เรียน  ผูป้กครอง 

ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ด าเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ต่อเน่ืองจนกว่าจะมีค าส่ัง
เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  จึงขอประชาสัมพนัธ์ก าหนดการต่างๆ เพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี   

1. ก ำหนดกำรรับสมุดและหนังสือเรียน (ส่วนที่เหลือ)  แผนก ประถม – มัธยม 
ทางโรงเรียนได้จดัชุดสมุดและหนังสือเรียนส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมถึงหนังสือที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2/2564)        

ให้ผูป้กครองเขา้มารับที่โรงเรียน  โดยมีก าหนดวนั เวลา และสถานที่ ในการเขา้มารับแบบ Drive Through  ดงัน้ี 

* กรณีเขา้มารับวนัที่ 10 ก.ค.2564  กรุณาแจง้ความประสงคผ่์านครูประจ าชั้น 

2. ก ำหนดกำรรับชุดกิจกรรมเสริมทักษะ-พัฒนำกำร Activities Pack  5 : Blooming Flowers / POM-POM 
Shooter,  หนังสือเรียน และสมุดรำยงำนผลกำรเรียน แผนกอนุบำล 

  แผนกอนุบาลไดจ้ดัชุดกิจกรรมเสริมทกัษะ-พฒันาการ Activities Pack  5 : Blooming Flowers ส าหรับชั้น NC 
และ POM-POM Shooter  ส าหรับชั้น KG.1 - 3  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยผูป้กครองจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและประเมินพฒันาการของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม  รวมถึงน าส่ง      
สมุดรายงานผลการเรียน เพื่อให้ผูป้กครองไดท้ราบผลการประเมินพฒันาการของนกัเรียน และหนังสือเรียนส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด (รวมถึงหนงัสือที่ใชใ้นภาคเรียนที่ 2/2564)  โดยมีก าหนดวนั เวลา และสถานที่ ให้ผูป้กครองเขา้มารับที่โรงเรียน 
แบบ Drive Through  ดงัน้ี                                              

                                                                                                                                                                             

 

 

วันที ่ ระดับช้ัน สถำนที ่ เส้นทำงกำรขับรถ 
7 ก.ค.2564 Yr. 3, 6 Yr.1-3 : ใตอ้าคาร 6 

Yr.4-6 : โถงล่าง อาคาร Dominic 2 
เขา้ - ออกทางซอย สาธุฯ 20 

8 ก.ค.2564 Yr. 2, 5 
9 ก.ค.2564 Yr. 1, 4 

7-9 ก.ค.2564 
Yr. 7-9 สนามหนา้อาคาร Bosco เขา้ ทางซอย สาธุฯ 28 

ออก ทางซอย สาธุฯ 26 Yr. 10-12 โถงล่าง อาคาร Baptist 

*10 ก.ค.2564 
ทุกระดบัชั้น 

ที่ไม่สามารถมารับตรงวนันดัได ้
ประถม : โถงล่าง อาคาร Dominic 2 เขา้ - ออกทางซอย สาธุฯ 20 
มัธยม : โถงลา่ง อาคาร Baptist เขา้ - ออกทางซอย สาธุฯ 26 



 
 
 
 

 

 

 

วันที ่ ระดับช้ัน สถำนที ่
12 ก.ค. 2564 KG.3 ใตอ้าคาร 6 
13 ก.ค. 2564 KG.2 
14 ก.ค. 2564 NC. - KG.1  
17 ก.ค. 2564 อนุบาลทกุระดบัชั้นที่ไม่สามารถมารับตรงวนันดัได ้

 

3. ข้อปฏิบัติในกำรรับหนังสือและชุดกำรเรียนรู้  
3.1 ก าหนดรับ เวลา 8.30 – 15.30 น. 
3.2 สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา  
3.3 เขียนช่ือนกัเรียน  ชั้นเรียน และเลขที่ในห้อง ลงบนป้ายวางหนา้รถให้เห็นชดัเจน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการรับ 
3.4 นกัเรียนที่มีพี่นอ้ง สามารถเลือกมารับวนันดัหมายของพ่ีหรือนอ้งก็ได ้โดยแจง้วนัที่มารับผ่านครูประจ าชั้น

ล่วงหนา้  
3.5 นักเรียนประถม-มธัยมควรมารับหนังสือให้แลว้เสร็จภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม เพื่อใช้ประกอบการเรียน

วิชาของครูต่างชาติ  การมารับหนงัสือล่าชา้ อาจท าให้เสียประโยชน์ในการน าไปใชเ้รียน 
 

4. ก ำหนดประชุมนักเรียนใหม่ปีกำรศึกษำ 2564  แผนกอนุบำล ผ่ำนโปรแกรม Google Meet 
   แผนกอนุบาล  ก าหนดจดัประชุมผูป้กครองนกัเรียนใหม่ ในวนัเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น.

ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยผู้ปกครองนักเรียนใหม่จะได้รับ Link  เชิญประชุมทาง Email รหัสนักเรียน 
@ektra.ac.th  

 
ท้ายน้ี  ทางโรงเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกครอบครัวสนับสนุนให้บุตรหลานได้ออกก าลังกายทุกวัน                

เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกายให้แข็งแรง  มีภาวะอารมณ์แจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
ย่ิงขึ้นในทุกทกัษะ และช่วยลดพฤติกรรมการติดจอมือถือ หรือ จอคอมพิวเตอร์ไดอ้ีกดว้ย   ผูป้กครองสามารถติดตาม
คลิปแนะน าการออกก าลังกาย  สาระดีๆ ทางด้านจิตวิทยา และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ทางเวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้อง Important Messages  (ใน 
Google Classroom) และ LINE Checker (เป็นช่องทางการส่ือสารเฉพาะนกัเรียนระดบัมธัยม)  

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
 

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

