Ref: KPIS 010/2021
January 28, 2021
Dear KPIS Community,
We are pleased to follow up Wednesday’s announcement from the Ministry of Education to
confirm that we will be opening up our campus for learning starting February 1, 2021. We can’t
wait to see the smiling faces of our students returning to the halls of KPIS.
Of course, preparation in terms of health and safety has been of primary concern. The Leadership
Team has been working with our building, office, and cleaning staff in making sure that all the
COVID-19 protocols are in place and we are ready for reopening. This weekend, we have the
second of our bi-weekly ionization of all classrooms to aid with the deep cleaning process,
necessary in the prevention of any possible spread and transference of germs.
Earlier this week, we asked that parents complete a short survey regarding the return to campus.
Most students are returning on Monday for face to face classroom engagement and instruction,
and perhaps, most importantly social interaction with their peers. Parents electing for their child
to stay home at this time need to inform the office as soon as possible to confirm. Details of how
to keep up with the classroom learning will be shared via their divisional principal (see links
below).
In readiness, please explain each of these bullet points to your child before Monday, so that
they are aware and supportive of the necessary protocols:
❖ All families complete a Self-declaration form before coming onto campus
❖ Mask wearing is mandatory on campus for ALL. Please make sure you have extra masks
in your bag. KPIS will have masks for sale should need arise.
❖ Check symptoms before travelling to school. To avoid any inconvenience, please check
temperature along with any other flu-like symptoms (runny nose, headache, fatigue etc,.)
❖ Staggered Drop off / Pick up times by Division:

Division

Drop off time

School hours

Pick up time

Kindergarten
(until further notice)

7:45 am - 8:00 am

8.00am to 3.00pm

N - 12:00 - 12:15
Pre K1 - 12:15 - 12:30
Pre K2 - 12:30 - 12:45
K - 2:30 - 2:45

Elementary school

7.15 am - 7.30 am

7.30am to 3.00pm

3.00 to 3.15

Middle School

7.30 am - 7.45 am

7.45am to 3.10pm

3.15 to 3.30

High School

7.45 am - 8.00 am

8.00am to 3.10pm

3.15 to 3.30

❖ Campus is only open to KPIS students, teachers and staff. Parents are able to drop off
and collect students.
➢ Arriving and leaving punctually is essential. As such the Drop off and Pick up is
that same as in Semester 1.
➢ Parents do not park, and should drive away from the drop off zone. Parents are
not allowed to come on campus unless they have made an appointment
➢ Parents should arrive promptly when collecting their child and have their KPIS
Name card visible in the windscreen to aid pick up. If you have misplaced your
name card please contact the front office.
➢ Note: should a child not arrive ready in time, parents must circulate round to the
pick up point. Parking in the drop off/pick up zone is not allowed in the interest of
traffic flow. Name cards must have KPIS Logo, Student name, and Grade level.
❖ After school activities are postponed until further notice. All children are expected to go
home once classes finish.
❖ The school will return this year’s 2020-2021 unused fees towards payment of the next
school year 2021-2022 as follows:
➢ Meals
➢ Transportation
➢ After school clubs
Note: This credit will be calculated on a daily rate starting the first day of Distance
Learning until January 29, 2021.
More detailed and divisional specific updates are available by clicking on the links for each
divisional communication here: Kindergarten, Elementary, and Secondary
Thank you for your support and understanding as always.
Regards,
KPIS Executive Team

Ref: KPIS 010/2021
28 มกราคม 2564
เรี ยนผูป
้ กครองทราบ
ึ ษาธิการ เรื่ อง การเปิ ดเรี ยนตามปกติในวันที่ 1
โรงเรี ยนฯ มีความยินดีเป็ นอยา่ งยิง่ ที่จะปฏิบัติตามประกาศจากกระทรวงศก
กุมภาพันธ์ 2564 โดยโรงเรี ยนฯ หวังวา่ จะไดเ้ จอนักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนฯ เร็วๆนี้
้ ทีมผูบ
โรงเรี ยนฯ ให้ความสาํ คัญเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัยมาเป็ นลาํ ดับแรก ดังนัน
้ ริ หารไดร้ ่วมเตรี ยมความพร้อมกับ
้ ่ ายอาคาร ฝ่ายธุ รการ และฝ่ายรักษาความสะอาดเพื่อให้เป็ นไป ต
เจา้ หน้าที่ทังฝ
 ามมาตรการ COVID-19 และมีความพร้อม
เพื่อเปิ ดรับนักเรี ยนอีกครัง้ ในวันหยุดสุดสั ปดาหน
่ ทุกๆ 2 สั ปดาห์
่ ฆา่ เชื้อซึ่งปกติจะฉี ดพน
์ ้ี ทางโรงเรี ยนฯ จะทาํ การฉี ดพน
ในทุกๆ ห้องเรี ยนให้สะอาดอยา่ งลาํ ้ ลึกเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และระบาดของเชื้อไวรัส
ในตน
้ สั ปดาหท
้ กครองทุกทา่ นให้ทาํ แบบสอบถามเรื่ องการกลับเขา้ มาเรี ยน
์ ่ีผา่ นมา ทางโรงเรี ยนฯ ไดข้ อความร่วมมือจากผูป
้ เ้ วลาร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรี ยน
ในโรงเรี ยน โดยนักเรี ยนสว่ นใหญไ่ ดป
้ ระสงคท
์ ่ีจะกลับมาร่วมการเรี ยนการสอน รวมทังใช
สาํ หรับผูป
้ กครองที่ประสงคใ์ ห้นักเรี ยนทาํ การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ กรุ ณาแจง้ ความจาํ นงคท
์ ่ีฝ่ายธุ รการโดยเร็วที่สุด
้ า่ งๆจะแจง้ ให้ผูป
และสาํ หรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน คุณครู ใหญป
่ ระจาํ ระดับชั นต
้ กครองทราบอีกครัง้ (กรุ ณา
ดูล้ิงคด
์ า้ นลา่ ง)
เพื่อความพร้อมกอ
่ นมาโรงเรี ยนฯ ในวันจันทร์น้ี กรุ ณาอธิบายรายละเอียดตอ่ ไปนี้ แกน
่ ั กเรี ยน เพื่อนักเรี ยนจะไดร้ ั บรู้ และมี
การเตรี ยมตัวให้พร้อมตอ่ มาตรการที่สาํ คัญตา่ งๆ ดังนี้
❖ กรุ ณากรอกแบบฟอร์ม Self-declaration form กอ
่ นเขา้ มาภายในโรงเรี ยนฯ สาํ หรับทุกครอบครัว โ ดย
ครอบครัวละ 1 ฟอร์ม
❖ กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยทุกครัง้ เมื่ออยูภ
 ละโปรดสาํ รองหน้ากากอนามัยไวก
้ ั บตัวดว้ ย
่ ายในบริ เวณโรงเรี ยนฯ แ
ทางโรงเรี ยนฯ มีหน้ากากอนามัยสาํ หรับขาย หากนักเรี ยนลืมนํามา
❖ กรุ ณาสาํ รวจอาการตา่ งๆ กอ
่ ึงประสงค์ กรุ ณาตรวจวัด
่ นออกจากบา้ นมาโรงเรี ยนฯ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไมพ
อุณหภูมิ และอาการไขห
้ วัดตา่ งๆ ของนักเรี ยน (คัดจมูก ปวดหัว ออ่ นเพลีย เป็ นตน
้ )
❖ เวลาการรับ - สง่ ตามระดับชั น้

ระดับชั น้

เวลาสง่ นักเรี ยน

เวลาเรี ยน

เวลารับนักเรี ยนกลับ

้
บาล
ระดับชั นอนุ

7:45 - 8:00 น.

8.00 - 15.00 น.

N - 12:00 - 12:15 น.

(จนกวา่ จะประกาศอีกครัง้ )

Pre K1 - 12:15 - 12:30 น.
Pre K2 - 12:30 - 12:45 น.
K - 14:30 - 14:45 น.

้
ึ ษา
ก
ระดับชั นประถมศ

7.15 - 7.30 น.

7.30 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

้ ั ธยมตน
ระดับชั นม
้

7.30 - 7.45 น.

7.45 - 15.10 น.

15.15 - 15.30 น.

้ ั ธยมปลาย
ระดับชั นม

7.45 - 8.00 น.

8.00 - 15.10 น.

15.15 - 15.30 น.

้ ผู้
❖ โรงเรี ยนฯ อนุ ญาตให้เฉพาะนักเรี ยน คุณครู และเจา้ หน้าที่ สามารถเขา้ มาภายในบริ เวณโรงเรี ยนฯ ไดเ้ ทา่ นัน
ปกครองสามารถรับ-สง่ นักเรี ยนไดบ
้ ริ เวณหน้าประตู
➢ กรุ ณารับ - สง่ นักเรี ยนให้ตรงเวลา โดยจุดรับ - สง่ จะเป็ นเชน
่ เดียวกับภาคการเรี ยนที่ 1
➢ กรุ ณาไมจ่ อดรถเพื่อทาํ การรับ - สง่ ให้ผูป
้ กครองใชว้ ธิ ีวนรถเพื่อสง่ นักเรี ยนแทน

ผูป
้ กครองจะไมไ่ ด้

รับอนุ ญาตให้เขา้ มาภายในโรงเรี ยนฯ นอกจากมีการทาํ นัดหมายลว่ งหน้า
➢ กรุ ณาให้ผูป
้ กครองมาถึง ณ บริ เวณที่รับ - สง่ พร้อมกับนักเรี ยน โดยผูป
้ กครองตอ
้ งมีป้ายรายชื่อที่โรง
เรี ยนฯ จัดทาํ ให้และแสดงให้เห็นชั ดเจนบริ เวณกระจกหน้ารถยนตข์ องทา่ น หากทา่ นไมม
่ ีป้ายรายชื่อจาก
โรงเรี ยนฯ กรุ ณาติดตอ่ ที่ฝ่ายธุ รการ
➢ หมายเหตุ: หากนักเรี ยนไมแ
้ งขอให้ผูป
้ กครองวนรถอีกรอบ
่ สดงตัวในจุดรับกลับทันเวลา โรงเรี ยนฯ ตอ
ไมอ่ นุ ญาตให้จอดรถในจุดรับ - สง่ เพื่อความตอ่ เนื่ องของการรับ - สง่ นักเรี ยนทา่ นอื่น ป้ายรายชื่อจาํ เป็ น
้ ยน
ตอ
้ งประกอบดว้ ย ป้ายชื่อโรงเรี ยนฯ ชื่อนักเรี ยน และระดับชั นเรี
❖ กิจกรรมหลังเลิกเรี ยนจะถูกเลื่อนออกไปจนกวา่ จะมีประกาศอีกครัง้ นักเรี ยนทุกคนจะตอ
้ งกลับบา้ นทันทีหลังจาก
้ การเรี ยนการสอน
เสร็จสิน
ึ ษา 2563 - 2564 โดยจะใชว้ ธิ ีหักลด
❖ ทางโรงเรี ยนฯ จะดาํ เนิ นการคืนเงินสาํ หรับคา่ ใชจ้ า่ ยที่ไมไ่ ดใ้ ชข้ องปี การศก
ึ ษาของปี การศก
ึ ษา 2564-2565 โดยประกอบไปดว้ ย
จากคา่ ธรรมเนี ยมการศก
➢ คา่ ธรรมเนี ยมอาหารกลางวัน
➢ คา่ ธรรมเนี ยมรถโรงเรี ยน
➢ คา่ ธรรมเนี ยมกิจกรรมหลังเลิกเรี ยน
หมายเหตุ: เงินคืนไดค
้ าํ นวณในรู ปแบบรายวันโดยเริ่ มจากวันที่มีการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์วันแรก จนถึงวันที่ 29
มกราคม 2564

้
่ เติม และรายละเอียดของแตร่ ะดับชั น้ สามารถอา่ นเพิม
่ เติมไดจ้ ากลิ้งคต
บาล ร ะดับชั น้
สาํ หรับขอ
้ มูลเพิม
์ อ่ ไปนี้ ระดับชั นอนุ
้ ั ธยม
ประถม และ ระดับชั นม

โรงเรี ยนฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือดว้ ยดีมาโดยตลอดของทุกทา่ นมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
KPIS Executive Team

