
 

 
 
 
 

ท่ี สสอ. 141/2564                                     โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                             14 มีนาคม 2565  

เร่ือง    ประกาศหยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ฉบบัท่ี 17 

เรียน    ผูป้กครอง 
 ตามท่ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ส้ินสุดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนขอประชาสัมพนัธ์

ข่าวสาร/ก าหนดการต่าง ๆ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  ดงัต่อไปน้ี 

1. ก ำหนดกำรเดือน กุมภำพนัธ์ - พฤษภำคม 2565 

วนั-เดือน-ปี กจิกรรม หมำยเหตุ 

1 - 28  
มี.ค. 2565 

การสั่งซ้ือและช าระเงินค่า  
หนงัสือเรียนปีการศึกษา 2565 

รายละเอียดขั้นตอนการสั่งซ้ือหนังสือตามท่ีได้ประกาศทาง IM 
เม่ือวนัท่ี 1 มี.ค. 2565 ผูป้กครองสามารถสั่งหนงัสือไดท้างเวบ็ไซต์
ของโรงเรียน: 
https://www.ektra.ac.th/ektraWeb/Order_book/Order/frmOrderB
ook.html 
หรือสแกน QR code  
โรงเรียนจัดหนังสือให้นักเรียนตำมยอด 
กำรส่ังซ้ือที่ช ำระเงินภำยในก ำหนดแล้ว
เท่ำน้ัน ไม่มีหนังสือส ำรองเพ่ือจ ำหน่ำยในภำยหลงั 

17 มี.ค. 2565  รับผลการเรียน ปพ.6  (สมุดพก) 
(นกัเรียนแต่งกายชุดนกัเรียน) 

แผนกประถม - มธัยม  รับเวลา 8.30 - 12.00 น. 
แผนกอนุบาล รับเวลา 13.00 - 16.00 น. 

ระดับช้ัน NC. -  Y.11 ผู้ปกครองจะได้พบปะพูดคุยกบัครูประจ ำช้ันตำมสถำนที ่ดังนี ้

- NC. - KG.2 โถงล่างอาคาร Dominic 1 
 - KG.3 โถงล่างอาคาร Dominic 2 
- Y.1 โถงล่างอาคาร Dominic 1 
 - Y.2 - 3 โถงล่างอาคาร Dominic 2 
 - Y.4 โถงล่างอาคาร 4 
 - Y.5 - 6 โถงล่างอาคาร Dominic 1 
 
 - Y.7 - 11 โถงล่างอาคาร St. John Baptist 

 
 
                    ใชท้างเขา้ - ออกซอยสาธุประดิษฐ ์20       
 
 
 
 
ใชท้างเขา้ซอยสาธุประดิษฐ ์28  และทางออกซอยสาธุประดิษฐ ์26                    

 
 
 

https://www.ektra.ac.th/ektraWeb/Order_book/Order/frmOrderBook.html
https://www.ektra.ac.th/ektraWeb/Order_book/Order/frmOrderBook.html


 

 

 
วนั-เดือน-ปี กจิกรรม หมำยเหตุ 

30 มี.ค.  -       
28 เม.ย. 2565 

สารสาสน์เอกตรา Summer Camp 2022 ตามท่ีได้ประกาศทาง IM เ ม่ือว ันท่ี  4 มี .ค.2565 สามารถดู
รายละเอียดไดท่ี้  
https://drive.google.com/file/d/1Ik132EWYXrTVoz1CVJST9gj
rmZCZXU2i/view 
หรือสแกน QR code  
 
ลงทะเบียนและช าระเงินออนไลน์ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี 7 มี.ค. 2565  
เป็นตน้ไปไดท่ี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekDjoo2XTXiO9
98Tqp1qsTrshjXwvPNKg2hG3Vnkvuzw_3xg/viewform 
 
หรือสแกน QR code 
 
 

 

หมายเหตุ:  นกัเรียนท่ีข้ึนชั้น Y.1, Y.7 และ Y.10 โรงเรียนจดัคอร์ส Summer ท่ีออกแบบเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเรียนในช่วงชั้นเรียนใหม่ ผูป้กครองสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากประกาศทางหอ้ง IM 
 

30 มี.ค.  -       
28 เม.ย. 2565 

การจ าหน่ายเคร่ืองแบบนกัเรียน เปิดจ าหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30  - 15.30 น. 
ระดบั NC - Y.6 : หอ้งเคร่ืองเขียนฝ่ังประถม 
ระดบั Y.7 - Y.12 : หอ้งเคร่ืองเขียนฝ่ังมธัยม 
งดจ าหน่าย วนัเสาร์-อาทิตย ์

31 มี.ค.  -      
1 เม.ย. 2565 

รับเอกสารจบการศึกษาส าหรับนกัเรียน
ท่ีลาออก  

ส าหรับนกัเรียน Y.1 - 11  ท่ีแจง้จ านงลาออกภายในวนัพฤหสับดี
ท่ี 17 มี.ค. 2565 และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี 
2/2564  เรียบร้อยแลว้ 
รับไดต้ั้งแต่เวลา 8.30 - 12.30 น. 

8 เม.ย. 2565 รับเอกสารจบการศึกษา : ปพ.1, ปพ.2 
ปพ.6 (สมุดพก) และ Yearbook 

นกัเรียน Y.12  
รับไดต้ั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Ik132EWYXrTVoz1CVJST9gjrmZCZXU2i/view
https://drive.google.com/file/d/1Ik132EWYXrTVoz1CVJST9gjrmZCZXU2i/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekDjoo2XTXiO998Tqp1qsTrshjXwvPNKg2hG3Vnkvuzw_3xg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekDjoo2XTXiO998Tqp1qsTrshjXwvPNKg2hG3Vnkvuzw_3xg/viewform


 

 
 

 
 

วนั-เดือน-ปี กจิกรรม หมำยเหตุ 

30 เม.ย. 2565 วนัสุดทา้ยในการแจง้จ านงลาออกของ
นกัเรียน  

ก าหนดการแจง้ลาออกหลงัจบปีการศึกษา 2564 กรณีผูป้กครอง
ไม่ประสงคใ์ห้นกัเรียนศึกษาต่อในภาคเรียนท่ี 1/2565 ตอ้งยื่นค า
ร้องลาออก ท่ีแผนกธุรการ ภายในวนัท่ี 30  เมษายน 2565 (ยกเวน้
ระดบั KG.3, Y.6 และ Y.9 ก าหนดตามใบแจง้ความจ านงศึกษา
ต่อของแต่ละระดบัชั้น) หลงัจากผูป้กครองได้ยื่นค าร้องลาออก
ภายในก าหนดและไดช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ (ถา้มี) ของภาคเรียนท่ีผา่นมาเรียบร้อยแลว้ โรงเรียนจะออก
เอกสารทางการศึกษาและ/หรือเอกสารรับรองความเป็นนกัเรียน
ให้ตามท่ีผูป้กครองได้ยื่นค าร้องไว้ การลาออกภายหลงัจากวนั
ดงักล่าวถือเป็นการลาออกผิดระเบียบของโรงเรียน ผูป้กครอง
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนท่ี 1/2565 ก่อนรับ
เอกสารทางการศึกษา และเอกสารรับรองความเป็นนักเรียนทุก
ประเภท 

18 - 20  
พ.ค. 2565 

วนัเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 อนุบาล-ประถม-มธัยม  
18 พ.ค. 2565: KG.1 / Y.1 / Y.4 / Y.7 / Y.10 
19 พ.ค. 2565: KG.2 / Y.2 / Y.5 / Y.8 / Y.11 
20 พ.ค. 2565: KG.3 / Y.3 / Y.6 / Y.9 / Y.12 

 

หมำยเหตุ: ผูป้กครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกช่องทางการส่ือสารของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ Facebook : Ektra Activities, หอ้ง Important Messages (ใน Google Classroom), website : www.ektra.ac.th และระบบ 
School Bright 
 

2. Application School Bright 
ตามท่ีภาคเรียนท่ี 2/2564 โรงเรียนไดเ้ร่ิมทดลองใช ้Application School Bright โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายตลอดภาคเรียน

แลว้นั้น เพื่อแบ่งเบาภาระผูป้กครอง โรงเรียนจะสนบัสนุนค่าใช้บริการระบบ School Bright ต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2565               
โดยจะเร่ิมเก็บค่าบริการพร้อมการสั่งซ้ือหนงัสือเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นตน้ไป อีกทั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2565 
เป็นตน้ไป โรงเรียนจะงดส่งขอ้ความทางระบบ Checker และใช้ Application School Bright เพียงอย่างเดียวเหมือนกนัทั้ง
โรงเรียน โดย Application น้ีจะอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เช่น การเช็คช่ือนกัเรียน การแจง้ลา การติดตามผลการเรียน
ของนกัเรียน รวมถึงการเช็คสถานะและอตัราค่าเทอม รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาไดจ้ากคลิปประชาสัมพนัธ์น้ี 

 
 



 

 
 

 คลิปภาษาไทย   รวมค าถามท่ีพบบ่อยและค าตอบภาษาไทย 
 
 

 คลิปภาษาอังกฤษ  รวมค าถามท่ีพบบ่อยและค าตอบภาษาองักฤษ    
 

 
 
 

3. ประชำสัมพนัธ์เชิญชวนผู้ปกครองส่งผลงำนของนักเรียน 

โรงเรียนขอเชิญชวนผูป้กครองส่งผลงานกิจกรรมดี ๆ หรือรางวลัต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนของท่านเขา้ร่วมหรือไดรั้บให้กบั

ทางโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะน าเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจเหล่านั้นลงข่าวประชาสัมพนัธ์ใน Facebook และเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

โดยท่านสามารถส่งภาพและเน้ือหามาไดท่ี้ email: admin@ektra.ac.th 
 

4. ประชำสัมพนัธ์เชิญชวนเข้ำร่วมกลุ่ม Facebook และ website Ektra Market  

กลุ่ม Facebook และ website Ektra Market ตั้งข้ึนเพื่อเปิดพื้นท่ีใหศิ้ษยเ์ก่าและผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสารสาสน์

เอกตรา ไดมี้พื้นท่ีประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ เพื่อช่วยเหลือกนัในยามวกิฤติ ผูป้กครองสามารถสมคัรเขา้ร่วมกลุ่ม และ

มาเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวเอกตราของเราดว้ยกนั โดยเขา้ร่วมไดท่ี้ลิงคต่์อไปน้ี  

Ektra Market Facebook: https://www.facebook.com/groups/ektramarket 

Ektra Market website: https://ektra.ac.th/newEktraWeb/EktraMarket/ektraMarket.html  

หรือสแกน QR code  Ektra Market Facebook             Ektra Market website 
 

 

 

อน่ึง เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 ท่ียงัมียอดจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ในช่วงวนัหยุดปิดเทอม ขอความกรุณาผูป้กครองดูแลรักษาสุขอนามยัของนักเรียนและทุกคนในครอบครัว         

ดว้ยการปฏิบติัตามแนวทางท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า และหน่วยงานราชการ

ก าหนดอยา่งเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยัของทุกคนในครอบครัว  

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

https://www.facebook.com/groups/ektramarket
https://ektra.ac.th/newEktraWeb/EktraMarket/ektraMarket.html

