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Dear Parents / Guardians,

As we end one academic year and prepare for the next, our grade level teams continue to
develop their proposals for class lists for next academic year.

These decisions come as part of  a process involving input from the students’ teachers,
counsellor, principal, and Head of School over the course of the year, finalizing in June.

Our class lists at KPIS aim to be balanced and evidence-based for a healthier learning
environment for the holistic development of all students. The following factors are taken into
consideration when deciding on placement of students for an academic year:

● Balance of Gender and Nationality
● Balance of Overall academic achievement
● Balance of English Language level
● Balance of Individual learner needs (learning difficulties, social and emotional

development, personality, behavior,...etc.)
● Balance of Students from each of the previous year’s homeroom classes

While we always value and appreciate suggestions, feedback and input from our parents, we
cannot guarantee that a child will be in one particular homeroom or another as it is important to
remain impartial, and make the best educational decision for not just one child but all those
moving into a class for the coming year.

Please take note that class lists are released to the community once they have been finalized and
approved by the Head of School usually one or two weeks before school starts.

Thank you for your cooperation and understanding.

Best Regards,

KPIS Leadership Team
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เรยีน ทา่นผูป้กครอง

ดว้ย โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒนไ์ดดํ้าเนนิการเรยีนการสอนมาจนใกลจ้ะสิ�นปีการศกึษาและกําลงัจัด

เตรยีมความพรอ้มสําหรับปีการศกึษาหนา้ที�จะมาถงึ คณะครขูองแตล่ะระดบัชั �นกไ็ดม้กีารเตรยีมนําเสนอรายชื�อ

นักเรยีนของแตล่ะหอ้งสําหรับปีการศกึษาหนา้

ในการจัดชั �นเรยีนของนักเรยีนนั�น เป็นการตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูประกอบจากครปูระจําชั �น ครแูนะแนว

ครใูหญแ่ละผูอํ้านวยการโรงเรยีน ซึ�งเป็นการประเมนิตลอดปีการศกึษาและจะทําการสรปุรายชื�อในเดอืน

มถินุายน

การจัดรายชื�อนักเรยีนของโรงเรยีนฯ นั�น มจีดุมุง่หมายเพื�อสรา้งความสมดลุของแตล่ะหอ้งโดยปัจจัย

ตอ่ไปนี�จะถกูนํามาประกอบการพจิารณา

● ความสมดลุของเพศและสญัชาตขิองนักเรยีน
● ความสมดลุของผลการเรยีนตลอดปีการศกึษา
● ความสมดลุของระดบัความรูภ้าษาองักฤษ
● ความสมดลุของความตอ้งการดา้นการเรยีนของนักเรยีนแตล่ะคน (ปัญหาดา้นการเรยีน

พัฒนาการทางดา้นอารมณแ์ละสงัคม  บคุลกิภาพ พฤตกิรรม และอื�นๆ)
● ความสมดลุของจํานวนคงเหลอืของนักเรยีนแตล่ะชั �นจากปีกอ่น

ทั �งนี� ทางโรงเรยีนฯ ใหค้วามสําคญัและขอบคณุสําหรับคําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ การตอบรับและขอ้มลู

จากทา่นผูป้กครอง หากแตท่างโรงเรยีนฯ ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่นักเรยีนจะไดอ้ยูใ่นชั �นเรยีนที�ตอ้งการหรอื

ไม ่เนื�องจากเป็นสิ�งสําคญัอยา่งยิ�งที�โรงเรยีนฯ ตอ้งมคีวามเป็นกลางเพื�อการศกึษาที�ดทีี�สดุสําหรับนักเรยีนของ

เราทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัสําหรับปีการศกึษาที�จะมาถงึ

โปรดทราบวา่ทางโรงเรยีนฯ จะประกาศรายชื�อนักเรยีนในแตล่ะระดบัชั �นใหท้กุทา่นทราบ หลงัจากได ้

รับการสรปุและอนุมตัโิดยผูอํ้านวยการโรงเรยีนฯ ลว่งหนา้ 1-2 สปัดาหก์อ่นโรงเรยีนฯ เปิดสําหรับปีการศกึษา

ใหม่

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ

ขอแสดงความนับถอื

คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพฒัน์


