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Dear KPIS Community,

We hope this letter finds you well. As we continue to navigate through the COVID situation, it is
becoming increasingly apparent that our families are suffering financially as businesses close and many
important employment sectors have been put on hold.

Over the last few months, we have reviewed and reflected upon all aspects of our financial position,
looking into all possibilities of cost saving, including possible deferment of future projects. As a school,
100% of our resources come from the tuition payments received. This means, now more than ever, we are
having to be both fiscally responsible and creative in how to support our KPIS community.

At this time, we see the need to support our families further, in addition to extending payment options
and cash vouchers. As such, the school will be managing and providing the following areas of financial
support to our families;

- Credit for meals.
- Credit for T & R.
- One time 15,000 B for ACY 2021-2022  support credit to all full tuition paying families

(per student per family).

Credit for meals and T & R fees will be determined at the end of this school year. Credits for meals and
T & R will be applied towards ACY 2022-2023 school fees. The one time support credit is applicable
towards ACY 2021-2022 semester 2 onwards.

KPIS recognizes the hardship that our families face and would like to do our best to provide assistance
whilst maintaining at the least, if not continuing to enhance, the quality of our education program.

Thus, we would like families to recognize and accept the fact that COVID is here to stay. We must all
move forward and take this challenge together. As such, we need to face the reality of the new normal
in education. In the school’s view, this would mean that the teaching and learning will be fluid. What this
means is as a school community, we must all be able to switch automatically and seamlessly between
onsite, hybrid, and online distance learning. Our team of professional educators are prepared to take
the lead, and we ask for your support in following our guidance and to trust us in providing the best
possible learning experience no matter the circumstances or what the future may hold.

This is the most equitable and economically feasible solution at this point, we hope that this seed
money would help to alleviate some of the financial burden caused by the pandemic and any
adjustments needed to support the newer models of learning that may take place in the future that we
are now living in.

Thank you for your continued support and understanding. We look forward to a year of establishing the
new norm in education.

Regards,
KPIS Executive Team
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เรยีน ทา่นผูป้กครอง

ทางโรงเรยีนฯหวงัวา่ทกุทา่น จะสบายด ีและมสีขุภาพแข็งแรงในชว่งเวลานี�  ในขณะที�ทางโรงเรยีนฯ
เกาะตดิ และเฝ้าระวงักบัสถานการณ ์โควดิ19 อยา่งใกลช้ดิ  ซึ�งเป็นที�แน่ชดัวา่ หลายครอบครัว ประสบ
ปัญหาทางการเงนิ  จากการที�มธีรุกจิตอ้งหยดุกจิการชั�วคราว หรอืการถกูหยดุจา้งงาน ในธรุกจิหลกั
หลายสาขา

ในชว่ง 2-3 เดอืนที�ผา่นมา  ทางโรงเรยีนฯไดท้บทวนอยา่งหนัก  ในทกุๆดา้น เกี�ยวกบัเรื�องการบรหิาร
จัดการการเงนิ และงบประมาณในการดําเนนิงาน  รวมถงึทกุความเป็นไปไดท้ี�จะประหยดัคา่ใชจ้า่ย  รวม
ไปถงึความเป็นไปไดท้ี�จะเลื�อนบางโครงการในอนาคตออกไปกอ่น   ในฐานะที�เป็นโรงเรยีนเอกชน ซึ�ง
รายไดท้ี�ใชใ้นการบรหิารงาน มาจากคา่เทอมเพยีงอยา่งเดยีว เราจําเป็นตอ้งใชค้วามระวงั และ
สรา้งสรรคอ์ยา่งมาก ในการบรหิารงบประมาณ

แตอ่ยา่งไรกต็าม ในชว่งเวลานี� ทางโรงเรยีนไดเ้ล็งเห็นถงึความจําเป็น ที�จะชว่ยเหลอืครอบครัวของเรา
เพิ�มขึ�น นอกเหนอืไปจากโปรแกรมผอ่นชาํระ และบตัรกํานัลสว่นลด ที�ไดม้ไีปแลว้
ดงันั�น ทางโรงเรยีนฯ จงึจะมกีารชว่ยเหลอืทางการเงนิเพิ�มเตมิ ใหก้บัทา่นผูป้กครอง ดงัตอ่ไปนี�

- สว่นลด คา่อาหาร
- สว่นลด  T&R
- สว่นลดพเิศษครั�งเดยีว  15,000 บาท ตอ่ปี  สําหรับทกุครอบครัวที�ชาํระคา่เทอมเต็มจํานวน (ตอ่

นักเรยีน 1 คน)

สําหรับสว่นลด คา่อาหาร และ T&R จะแจง้ใหท้ราบอกีครั �ง เมื�อจบปีการศกึษานี�  โดยที�จะปรากฏในใบ
แจง้หนี�ของปีการศกึษา 2565-2566 สําหรับสว่นลดพเิศษ 15,000 บาท  จะใชเ้ป็นสว่นลดสําหรับเทอม
2 ของปีการศกึษา 2564-2565 เป็นตน้ไป

ทางโรงเรยีนทราบดถีงึความยากลําบาก ที�ทกุครอบครัวของเราเผชญิอยู ่ และตอ้งการจะทําใหด้ทีี�สดุ ใน
การใหค้วามชว่ยเหลอืทกุครอบครัวของเรา   โดยที�ตอ้งไมส่ง่ผลกระทบ ตอ่คณุภาพโปรแกรมการศกึษา

ทางโรงเรยีนใครข่อใหท้กุครอบครัว ตระหนักและยอมรับความจรงิที�วา่ โควดิ19 จะยงัอยูก่บัเราไปอกีชว่ง
เวลาหนึ�ง    พวกเราทกุคนคงตอ้งกา้วเดนิไปขา้งหนา้ และเผชญิความทา้ทายนี�ไปดว้ยกนั  ดงันั�น เรา
ตอ้งเผชญิกบัความเป็นจรงิกบัระบบการศกึษาวถิใึหม่ ในมมุมองของโรงเรยีน นี�หมายความวา่ การ
ศกึษาจะตอ้งสามารถปรับเปลี�ยนไดอ้ยา่งคลอ่งตวั   นี�หมายความวา่ ในสงัคมโรงเรยีนของเรา จะตอ้ง
สามารถปรับเปลี�ยน ไดอ้ยา่งอตัโนมตั ิราบรื�น และไมต่ดิขดั  ไมว่า่จะเป็นการเรยีนที�โรงเรยีน  การเรยีน
แบบผสมผสาน หรอืแมก้ระทั�งไปสูก่ารเรยีนแบบออนไลน์ คณะครแูละเจา้หนา้ที�ของเรา จะทําหนา้ที�
เป็นผูนํ้า  ในขณะที�เราขอความรว่มมอืจากทกุทา่น  เพื�อสนับสนุนในการนําทางของเรา  และความมั�นใจ
ที�ทางโรงเรยีนจะทําหนา้ที�นี�ใหด้ทีี�สดุ ไมว่า่สถานการณใ์นอนาคต จะเป็นเชน่ใดกต็าม

ณ เวลานี� จํานวนเงนินี�เป็นสิ�งที�ดทีี�สดุที�โรงเรยีนฯจะสามารถทําได ้ โดยไมก่ระทบตอ่คณุภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนในภาครวม เราหวงัวา่เงนิตั �งตน้นี� จะสามารถชว่ยบรรเทาภาระทางการเงนิ ที�ไดรั้บผลกระทบ



จากโรคระบาด ไดบ้า้ง  รวมไปถงึการปรับตวั ที�จะสนับสนุนการเรยีนในรปูแบบใหม่ๆ  ที�อาจจะเกดิขึ�นใน
อนาคตของพวกเรา

ขอขอบคณุ สําหรับความสนับสนุน และความเขา้ใจที�ทกุทา่นมใีหโ้รงเรยีนฯ มาโดยตลอด   พวกเราจะ
ทําใหด้ทีี�สดุในการศกึษา วถิใึหม ่ที�จะเกดิขึ�นในปีนี�

ขอแสดงความนับถอื
คณะผูบ้รหิาร โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์


