
 ที่ สสอ. 051 / 2564  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

21 กันยายน 2564 

 เร่ือง  ประกาศหยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบบัที่ 13 

เรียน  ผูป้กครอง 

ตามที่โรงเรียนไดด้าํเนินการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ Online  ตามขอ้กาํหนดของ ศบค. มาจนถึงช่วงปลายภาค

เรียนที่ 1/2564 แลว้นั้น  ทางโรงเรียนมีข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี  

1. กําหนดการต่างๆ ในช่วง เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2564

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม แผนก หมายเหตุ 

24 ก.ย.2564 หยดุเรียนตามประกาศของ ครม.ที่ลงมติให้เป็น

วนัหยดุราชการกรณีพิเศษ เน่ืองใน "วันมหิดล" 

ทุกแผนก 

รายงานผลการเรียนออนไลน์ คร้ังที่ 3 ทาง Website 

ของทางโรงเรียน www.ektra.ac.th 

ทุกแผนก สํ า ห รั บแผน ก ปร ะ ถ ม -มัธ ย มเ ป็น การ

รายงานขอ้มูล การส่งงานของนกัเรียนตามท่ี

ได้รับมอบหมาย เพ่ือคุณครูและผูป้กครอง

ร่วมกนัดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนให้

ส่งงานตามเวลาท่ีกําหนดเน่ืองจากเป็น

คะแนนเก็บปลายภาคเรียนท่ี   1 /2564 

1 ต.ค. 2564 เรียน Online วนัสุดทา้ย ของภาคเรียนท่ี 1/2564 

ช่องทางการติดต่อ E-Mail ฝ่ายงานวิชาการ อนุบาล 

วิชาภาคภาษาไทย  thai.kindergarten@ektra.ac.th 

วิชาภาคภาษาต่างประเทศ foreign.kindergarten@ektra.ac.th 

ช่องทางการติดต่อ E-Mail ฝ่ายงานวิชาการ ประถม-มัธยม 

วิชาภาคภาษาไทย   thai.academic@ektra.ac.th 

วิชาภาคภาษาต่างประเทศ foreign.academic@ektra.ac.th 

ทุกแผนก ประถม-มธัยม ไม่มีการสอบปลายภาค แบ่ง

การเก็บคะแนนปลายภาค 50 คะแนน ดงัน้ี 

 - การเก็บคะแนนระหว่างเรียน จากการส่ง

แบบฝึกหัด / ชิ้นงาน / การทดสอบย่อย    

40 คะแนน  

-  ก า ร เข้า เ รี ย น  Online / Meet-Attendance    

5 คะแนน 

-  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เ รี ย น  /    

Meet-Participation 5 คะแนน 

4 - 20 ต.ค.

2564 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการตาม MI 

ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online 

ทุกแผนก ติดตามกําหนดวนั-เวลา และรายละเอียด

การเข้า ร่วมกิจกรรมได้ทาง  Facebook: 

Ektra Activities   และ Google classroom ใน

ห้อง Important Messages 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
mailto:thai.kindergarten@ektra.ac.th
mailto:foreign.academic@ektra.ac.th


 
 
 
 

(สแกน ใบคาํร้อง

ขอลาออก) 

 

 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม แผนก หมายเหตุ 

26 ต.ค.2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564   ทุกแผนก รูปแบบการเรียนภาคเรียนท่ี 2 ขึ้ นอยู่กบั

ขอ้กาํหนดของ ศบค. และกระทรวงศึกษาฯ 

ทางโรงเรียนจะประชาสัมพนัธล์าํดบัถดัไป  

26-29 ต.ค.

2564 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม/มธัยม การรายงานผล  

-ประถม ผ่าน E-Mail รหัสนร.@ektra.ac.th  

-มธัยม ผ่านระบบ Checker  

1-5 พ.ย.2564 รายงานผลประเมินการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564  อนุบาล วิธีการรับผลการเรียนจะประชาสัมพนัธ์

ลาํดบัถดัไป 
 

2. กําหนดการแจ้งนักเรียนลาออกหลังจบภาคเรียนที่ 1/2564   

กรณีผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อในภาคเรียนที่  2/2564  กรุณาย่ืนแบบคําร้องลาออกที่               

แผนกธุรการ ภายในวนัที่ 11 ตุลาคม 2564  การลาออกภายหลงัจากวนัดงักล่าวถือเป็นการลาออกผิดระเบียบของโรงเรียน  

โดยผูป้กครองสามารถสแกนแบบฟอร์ม “ใบคาํร้องขอลาออก” ไดจ้าก QR Code น้ี และปฏิบติัตามขั้นตอนในเอกสาร 

หรือติดต่อแผนกธุรการในวนั-เวลาทาํการ  (วนัจนัทร์ – เสาร์  เวลา 8.30 – 16.00 น., ปิดทาํการวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์หากผูป้กครองประสงครั์บเอกสารในวนัเสาร์ กรุณาโทรนดัหมายล่วงหนา้) 

 

3. การฉีดวัคซีนสําหรับนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ฝ่ายงานพยาบาล ขอประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการจดัสรรวคัซีนให้กบันกัเรียน ตามที่ไดด้าํเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  

1.) วคัซีน Pfizer  ไดรั้บการจดัสรรโดยสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการ “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษา

ปลอดภยั เด็กไดรั้บวคัซีนถว้นหนา้” สาํหรับนกัเรียนอาย ุ12-18 ปี    

2.) วคัซีน Sinopharm ไดรั้บการจดัสรรโดยราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์  ในโครงการ “VACC 2 School” นาํร่อง

ฉีดวคัซีนซิโนฟาร์มให้กบัเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 18 ปี โดยมีสถานศึกษาไดรั้บการจดัสรรทั้งส้ิน 89 โรงเรียน  ทั้งน้ี 

ทางโรงเรียนได้รับสิทธ์ิวคัซีน Sinopharm  มาจาํนวน 600 คน  จึงได้ทาํการสํารวจความประสงค์จากผูป้กครองของ

นักเรียนอายุ 10 ปี – 11 ปี 11 เดือน ก่อน  หลงัการสํารวจแลว้พบว่ามีสิทธ์ิว่างรับไดอ้ีก  จึงเปิดโอกาสให้นกัเรียนที่มีอายุ 

12-18 ปี ไดม้ีโอกาสเลือกมาลงทะเบียนรับวคัซีน Sinopharm ดว้ย ซ่ึงนกัเรียนที่ลงทะเบียนรับวคัซีน Pfizer ไวก้่อนหนา้น้ี  

เมื่อเปลี่ยนมาลงทะเบียน รับวคัซีน Sinopharm แลว้  ทางงานพยาบาลจะตดัรายช่ือออกจากการรับวคัซีน Pfizer  เพ่ือไม่ให้

ขอ้มูลซํ้าซ้อน   

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1


 
 
 
 

 

 

การลงทะเบียนรับวคัซีนทั้ง 2 รายการไดปิ้ดการสํารวจและส่งขอ้มูลรายช่ือไปยงัหน่วยงานตน้สังกดัเรียบร้อย

แลว้  อยู่ระหว่างการรอกาํหนด วนั-เวลา สถานที่ ในการฉีดวคัซีนจากหน่วยงาน ซ่ึงนักเรียนอาจไดรั้บการนัดหมายใน

เวลาที่กระชั้นชิด  จึงขอความร่วมมือผูป้กครองดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมฉีดวคัซีนจาก QR Code ดา้นล่างน้ี และ

กรอกขอ้มูลไวใ้ห้พร้อมเพ่ือนาํไปย่ืนในวนัเขา้รับวคัซีน  
 

                                                                                     

                                       (สแกน แบบฟอร์มใบยินยอม                                                                            (สแกน แบบฟอร์มใบยินยอม 

                                          ฉีดวคัซีน Pfizer)                                                                                                 ฉีดวคัซีน Sinopharm )                                       

 

สาํหรับการรับวคัซีนของนกัเรียนนั้น อยูใ่นดุลยพินิจของผูป้กครอง ทางโรงเรียนเป็นผูช่้วยอาํนวยความสะดวก

ในการจดัสรรให้ทัว่ถึงและมีทางเลือกให้กบัผูป้กครอง โดยมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้รับวคัซีนของนักเรียน 

และนโยบายการให้เขา้เรียนแบบ Onsite เป็นไปตามที่หน่วยงานภาครัฐกาํหนด   การน้ี ทางโรงเรียนตอ้งขออภยัผูป้กครอง

เป็นอยา่งย่ิง ที่ตอ้งดาํเนินการต่างๆ ดว้ยความเร่งด่วน  เน่ืองจากขอ้มูลที่ไดรั้บมาจากหน่วยงานภาครัฐนั้นมีความเร่งรัดใน

การให้ปฏิบติั                                              

อน่ึง ครูและบุคลากรไทยของโรงเรียนไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม เป็นที่เรียบร้อยทุกคนแลว้ ส่วนครูต่างชาติเกือบ

ทั้งหมดไดรั้บวคัซีนเข็มแรกแลว้ และกาํลงัทยอยเขา้รับวคัซีนเข็มที่สอง (ส่วนที่ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน มีตารางนดัหมายภายใน

เดือนตุลาคม) 
 

ทา้ยน้ี  เน่ืองจากโรงเรียนมีข่าวสารกิจกรรมค่อนขา้งมาก  จึงขอความกรุณาผูป้กครองเขา้ตรวจช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ ของโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือไม่ให้พลาดขอ้มูลข่าวสาร 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  


