
 

 
 
ที่ สสอ. 001/2565                                  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
                                     11 พฤษภาคม 2565  
เรื่อง     การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
เรียน    ผู้ปกครอง 

 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ก าหนดการต่าง ๆ ส าหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ      
On -site 100% ดังนี้ 

1. ก ำหนดกำร ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ( พฤษภำคม - กรกฎำคม ) 
 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 
15 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ตรวจสอบรายชื่อนัก เรียนผ่านทาง webs i te : 

www.ektra.ac.th หรือ Application School Bright 
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป 

17 พ.ค. 2565 ประกาศตารางสอนทุกระดับชั้น 
 

ดูตารางสอนผ่านทาง website : www.ektra.ac.th 
หรือ Application School Bright ได้ตั้งแต่วันที่ 17 
พ.ค. 2565 เป็นต้นไป 

17 พ.ค. 2565 
 

Meet and Greet (online)  
พบครูไทย-ต่างชาติประจ าชั้น 
ผ่านระบบ Meet 

ระดับ NC / KG.1 / Y.1 / Y.4 / Y.7 / Y.10 
ตามเวลาดังนี้ 
 

เวลำ 9.00 - 9.20 Y.7A / Y.7B / Y.7C  
Y.10A / Y.10B / Y.10C 

เวลำ 9.30 - 9.50 
 

KG.1A / Y.1A / Y.1B  
Y.1C / Y.1D  

เวลำ 10.00 - 10.20 
 

Y.4A / Y.4B / Y.4C  
Y.4D / Y.4E / Y.4F  
Y.4G 

เวลำ 10.30 - 10.50 NC.1 / KG.1B 
  

 
 
 
 
 



 

 
 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 
18 พ.ค. 2565 
      
 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565  

NC และ KG.1 8.00 - 14.30 

Y.1 7.30 - 15.00  

Y.4, Y.7 และ Y.10  7.30 - 15.20  

หมายเหตุ : หากนักเรียนลงเรียนพิเศษ ให้มารับ
นักเรียนหลังเลิกเรียนปกติประมาณ 1 ชั่วโมง 

Meet and Greet (online)  
พบครูไทย-ต่างชาติประจ าชั้น 
ผ่านระบบ Meet 

ระดับ KG.2 / Y.2 / Y.5 / Y.8 / Y.11 ตามเวลาดังนี้  
 

เวลำ 9.00 - 9.20 Y.2A / Y.2B / Y.2C  
Y.2D / Y.2E / Y.8A  
Y.8B / Y.8C  

เวลำ 9.30 - 9.50 
 

KG.2A / KG.2B  
KG.2C / Y.11A   
Y.11B / Y.11C   
Y.11D / Y.11E  

เวลำ 10.00 - 10.20 
 

Y.5A / Y.5B / Y.5C  
Y.5D / Y.5E  

19 พ.ค. 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565   

KG.2 8.00 - 14.30 

Y.2 7.30 - 15.00  

Y.5, Y.8 และ Y.11  7.30 - 15.20  

หมายเหตุ : หากนักเรียนลงเรียนพิเศษ ให้มารับ
นักเรียนหลังเลิกเรียนปกติประมาณ 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 



 

 
 
วัน-เดือน-ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 

 Meet and Greet (online)  
พบครูไทย-ต่างชาติประจ าชั้น 
ผ่านระบบ Meet 

ระดับ KG.3 / Y.3 / Y.6 /Y.9 / Y.12 ตามเวลาดังนี้ 
 

เวลำ 9.00 - 9.20 Y.9A / Y.9B / Y.9C  
Y.9D 

เวลำ 9.30 - 9.50 
 

KG.3A / KG.3B   
KG.3C / Y.12A / Y.12B  
Y.12C/ Y.12D / Y.12E  

เวลำ 10.00 - 10.20 
 

KG.3D / KG.3E / Y.3A 
Y.3B / Y.3C / Y.3D  
Y.3E / Y.3F  

เวลำ 10.30 - 10.50 Y.6A / Y.6B / Y.6C  
Y.6D / Y.6E  

20 พ.ค. 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565  

KG.3 8.00 - 14.30 

Y.3 7.30 -  15.00  

Y.6, Y.9 และ Y.12 7.30 - 15.20  

หมายเหตุ : หากนักเรียนลงเรียนพิเศษ ให้มารับ
นักเรียนหลังเลิกเรียนปกติประมาณ 1 ชั่วโมง 

27-28 พ.ค. 2565 ค่ายพัฒนาศักยภาพ Y.10 

28 พ.ค. 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ 4 

Y.10 (รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ในล าดับถัดไป) 

1 มิ.ย. 2565 สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ปีการศึกษา 2565 Y.7 / Y.10 / Y.12 

3 มิ.ย. 2565 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระราชินี 

ทุกแผนก 

 
 
 



 

 
 
วัน-เดือน-ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 
6 มิ.ย. 2565 Project Approach KG.1 - 3 
23-24 มิ.ย. 2565 พิธีไหว้ครูและพิธีเปิดปีการศึกษา 23 มิ.ย. 2565: ช่วงเช้า Y.7 - 12 / ช่วงบ่าย Y.2 - 6 

24 มิ.ย. 2565: ช่วงเช้า NC - Y.1 
13-14 ก.ค. 2565 หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

และวันเข้าพรรษา 
ทุกแผนก 

15 ก.ค. 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษปี 2565 ทุกแผนก 
18-22 ก.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที ่1/2565 Y.10 - 12 
19-22 ก.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 Y.1 - 9 

 

หมายเหตุ:  
1. ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน ได้แก่ 

Facebook : Ektra Activities, ห้อง Important Messages (ใน Google Classroom), website : www.ektra.ac.th 
และ Application School Bright 

2. วันที่ 13 และ 16 พฤษภาคม 2565 แผนกธุรการปิดท าการเนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
3. ก าหนดการต่าง ๆ หลังสอบกลางภาค กรุณาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในล าดับถัดไป 

 
2. มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ตามมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-Site        

เต็มรูปแบบอย่างปลอดภัย โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้ 

● ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม และ 7 มาตรการเข้ม  
(ตาม QR code) 

● ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุทั้งเข็มพ้ืนฐานและเข็มกระตุ้น 

● ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนท าการตรวจหาเชื้อด้วย ATK โดยต้องส่งผลตรวจในวันเสาร์-อาทิตย์ 
ส าหรับการส่งผลตรวจของนักเรียน คุณครูประจ าชั้นจะประชาสัมพันธ์ช่องทางในการส่งผลตรวจให้ทราบในวัน 
Meet and Greet (online)   



 

 
 

● ในกรณีนักเรียนติดเชื้อ มีผลตรวจเป็นบวก ให้นักเรียนเข้ารับการรักษาตามระบบ ฝ่ายงานพยาบาล 
จะออกเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ห้องและระบบ School Bright เพ่ือเป็นข้อมูลการเฝ้าระวัง  

● ในกรณีบุคลากรของโรงเรียนติดเชื้อ มีผลตรวจเป็นบวก จะให้เข้ารับการรักษาตามระบบ ฝ่ายงานพยาบาล 
จะออกเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ห้องและระบบ School Bright เพ่ือเป็นข้อมูลการเฝ้าระวัง  

● เมื่อพบผู้ติดเชื้อ โรงเรียนจะท าความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเปิด
เรียนตามปกติ จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีอาการ 

● แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเมื่อพบว่านักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนสัมผัสผู้ติดเชื้อ 
o กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า สามารถมาเรียนได้ตามปกติ โดยป้องกันตนเอง 

ตามมาตรการ Universal  Prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะห่างระหว่าง
นักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

o กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  

▪ กรณียังไมได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางปัจจุบันทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ แนะน าให้
กักตัว (Self-Quarantine) เป็นเวลา 5 วันและเฝ้าระวังอีก 5 วัน 

▪ กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว หากมีอาการให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ทันที
หากไม่มีอาการ สามารถให้มาเรียนได ้โดยให้ตรวจ ATK ครั้งที ่1 ในวันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 
และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการป้องกันโควิด-19  

 
มาตรการ Universal Prevention      นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง  

 
 

อนึ่ ง โรงเรียนสารสาสน์ เอกตราได้ท าการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus 
ในด้านความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยผ่านเรียบร้อยตามเกณฑ์  

 

ส าหรับการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนที่มีอายุ 5 - 11 ปี และวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ของนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี 
โดยสถานศึกษานั้น หากมีก าหนดการรับวัคซีนจากหน่วยงานต้นสังกัดประกาศออกมา โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
ทราบ ระหว่างที่ยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด ท่านสามารถลงทะเบียนหรือ walk in ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนได้เอง 
ตามศูนย์ฉีดวัคซีนที่เปิดบริการ 
  



 

 
 

3. กำรรับส่ง-นักเรียน 
เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและเป็นการช่วยจัดระเบียบการจราจรในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวก  

คล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองเรื่องการรับส่งนักเรียน ดังนี้ 
3.1 กำรส่งนักเรียน  

● เพ่ือฝึกวินัยและความรับผิดชอบ นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนแต่เช้า และนักเรียนจะได้ทบทวนบทเรียน 
และท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ ควรมาส่งนักเรียนก่อนเวลา 7.30 น. ส าหรับนักเรียน ประถมและมัธยม และ 
8.00 น. ส าหรับนักเรียนอนุบาล  

● เมื่อใกล้ถึงบริเวณโรงเรียน ควรเตรียมตัวนักเรียนให้ลงจากรถ โดยควรสะพายกระเป๋าและกระติกน้ ารวมถึง 
สวมรองเท้าให้เรียบร้อย  

● ขอความร่วมมือส่งนักเรียนที่จุดรับส่งเท่านั้น ส าหรับนักเรียน NC-KG.3 ส่งนักเรียนให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 
เวร โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ช่วยเหลือตนเอง  

● เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด และความคล่องตัวในการจราจร ขอให้ทุกท่ำนใช้หลัก Stop - Drop - Go  หรือ 
ใช้บริการรถโรงเรียน ซึ่งมีการดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด 

3.2 กำรรับนักเรียน  

● กรุณามารับตามเวลาเลิกเรียน เนื่องจากการมาก่อนเวลาท าให้มีรถติดสะสมต่อเนื่องไปยังบริเวณนอกโรงเรียน 
ส่งผลกระทบถึงการจราจรของถนนสาธุประดิษฐ์ และเพ่ือบรรเทามลพิษสะสมในโรงเรียนจากไอเสีย  
ของเครื่องยนต์  

● กรุณาติดป้ายชื่อและชั้นเรียนของนักเรียนที่หน้ารถด้านซ้ายมือในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน เพ่ือให้คุณครูเวร  
ประกาศเรียกนักเรียนมาที่จุดรับส่งได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนักเรียนมาช้า กรุณาวนรถมารับอีกรอบหนึ่ง  
เพ่ือให้การจราจรคล่องตัว  

● การรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน กรุณาติดต่อแผนกธุรการก่อนทุกครั้ง เพ่ือรับใบอนุญาตออกก่อนเวลา ยื่นกับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนออกจากโรงเรียน หากผู้ปกครองไม่ได้มารับนักเรียนด้วยตนเอง มอบหมายให้
ผู้อ่ืนมารับแทน ต้องโทรแจ้งรายละเอียดของผู้ที่มารับแทนให้ครูธุรการทราบก่อนมารับ   โดยผู้มารับแทนต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนให้ครูธุรการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับที่ผู้ปกครองแจ้งมา 

หมายเหตุ : 
1. เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีให้กับบุตรหลานของท่านและนักเรียนอื่น ๆ ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพในการมาติดต่อ

โรงเรียนทุกครั้ง 
2. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และเพ่ือความปลอดภัย งดให้ผู้ปกครองข้ึนอาคารเรียน 

หากผู้ปกครองต้องการพบคุณครูเพ่ือปรึกษาหรือมีธุระใด กรุณาติดต่อที่แผนกธุรการ 
แผนผังอาคารเรียนและเส้นทางเดินรถ จุดรับ-ส่ง จุดคัดกรอง ปีการศึกษา 2565 (ตาม QR code) 

  
 



 

 
 

4. คอร์สเรียนพิเศษ 
โรงเรียนเปิดคอร์สเรียนพิเศษวิชาการครูไทย และฝากเลี้ยงส าหรับเด็กเล็ก โดยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน

ในเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนได้ทาง Google Form    (ตาม QR code) 
ส่วนคอร์สเรียนพิเศษครูต่างชาติและวิชาพิเศษต่าง ๆ จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป รายละเอียดจะ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบช่วงเดือนมิถุนายน 
 
5. Application School Bright 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โรงเรียนจะใช้ Application School Bright ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียนทั้งโรงเรียน (ยกเลิกการใช้ Checker ในแผนกมัธยม)  โดย School Bright เป็น Application ที่อ านวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ เช่น  การเช็คชื่อนักเรียนที่มาเรียน การแจ้งลาของนักเรียน การติดตามผลการเรียน รวมถึงการเช็คสถานะและ
อัตราค่าเทอมอีกด้วย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปประชาสัมพันธ์นี้ 
 
 คลิปภาษาไทย   รวมค าถามที่พบบ่อยและค าตอบภาษาไทย 
 
 
 คลิปภาษาอังกฤษ  รวมค าถามที่พบบ่อยและค าตอบภาษาอังกฤษ    
 
 
 

 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 


