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Dear KPIS Community,

As we find ourselves in the midst of week four for our Elementary and Secondary students, we would like
to take this opportunity to thank you for all your feedback, responses, and positive communication as we
continue to navigate these difficult times. This real time two-way dialog helps us maintain the all important
continuity and progress of learning.

We would like to update you on the current situation in regards to the chance of returning to
campus-based learning. You may well have heard in your following of the news, that schools have been
working with the Ministry of Public Health (MOPH) and the Ministry of Education (MOE) in readiness for a
possible October campus reopening.

That being said, we have submitted a campus opening proposal this week in accordance with the
guidelines of the MOPH that includes the following:

➢ A 50% occupancy of school Hybrid Learning model rotating grade level cohorts over a 2-week
period; Bubble groups and containment strategies in all school buildings/divisions as per MOPH
guidelines

➢ ATK Rapid Test plan for staff and students at minimum of bi-weekly testing depending on
risk-levels

➢ A clear Covid-19 safety and response protocol, with guidelines for opening and maintaining safe
hygiene practices in all areas, including food management.

➢ Vaccination of KPIS staff (currently 94%), community surveying for vaccination levels, and student
vaccination sourcing.

➢ Clear implementation of DMHTRC and SSETCQ measures outlined by MOPH; mask wearing, hand
washing, etc,.

➢ Compliance with Thai Stop Covid and Thai Save Thai regulations.

Should the MOPH, OPEC, and CCSA grant us favorable consideration in allowing us to implement the
Hybrid Learning Model at our school, the earliest possible starting date would be early October. However,
we will have to update again once we have received confirmation from the relevant authorities.

Moving forward, communication will as always remain key; we look forward to your support, feedback and
patience.

Regards,
Dew Intakanok
Head of School

https://drive.google.com/file/d/1VKUzIVRjc4eZ_6nK6UL45ZIJoSZhNBox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vq3E05RhoSpjANS_33NHgCMhQYBqVucb/view?usp=sharing
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เรยีน ทา่นผูป้กครอง

เนื�องจากขณะนี�ไดเ้ขา้สูส่ปัดาหท์ี�สี�ของการเปิดเทอมสําหรับนักเรยีนชั �นประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ทางโรงเรยีนฯ ขอ
ขอบพระคณุผูป้กครองทกุทา่นสําหรับขอ้เสนอแนะ กระแสตอบรับ คําชี�แจงและการสื�อสารอนัดตีอ่กนัซึ�งชว่ยใหท้าง
โรงเรยีนฯ และทางบา้นไมพ่ลาดขา่วสารสําคญัและการเรยีนรูท้ี�ตอ่เนื�องของนักเรยีน

โรงเรยีนฯ ขอแจง้ความคบืหนา้เรื�องการกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ โดยทางโรงเรยีนฯ ไดป้ระสานงานไปยงักระทรวง
สาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธกิารเพื�อเตรยีมความพรอ้มในการกลบัมาเปิดเรยีนชว่งตน้เดอืนตลุาคม

เพื�อดําเนนิการอยา่งไมร่อชา้ ในสปัดาหน์ี�โรงเรยีนฯ ไดส้ง่เสนอเรื�องการเตรยีมความพรอ้มในการเปิดการเรยีนการสอนที�
โรงเรยีนฯ ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสขุไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดงันี�

➢ โมเดลการเรยีนการสอนแบบไฮบรดิหรอืแบบผสมผสานโดยเวยีนเรยีนกนัทลีะกลุม่ตามระดบัชั �น แบง่เป็น 50%
ของจํานวนนักเรยีนทั �งหมดสลบักนัทกุสองสปัดาห:์ กลุม่บบัเบิ�ลและกลยทุธก์กักนัในอาคารเรยีน/แผนก ซึ�ง
เป็นไปตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสขุ

➢ แผนการตรวจ ATK Rapid Test สําหรับครู พนักงานและนักเรยีนทกุคนอยา่งนอ้ยทกุๆ สองสปัดาหข์ึ�นอยูก่บั
ระดบัความเสี�ยง

➢ มาตรการความปลอดภยัและมาตรการรับมอืโควดิ-19 ที�ชดัเจน พรอ้มทั �งขอ้แนะนําในการเปิดใชส้ถานศกึษา
และรักษามาตราฐานในการทําความสะอาดในทกุพื�นที�ใชส้อย รวมถงึการบรหิารจัดการดา้นโภชนาการ

➢ การฉดีวคัซนีของครแูละพนักงาน (ปัจจบุนัไดรั้บการฉดีแลว้ 94%) แบบสํารวจระดบัการฉีดวคัซนีของสงัคม
โรงเรยีนฯ และการจัดหาวคัซนีใหแ้กนั่กเรยีน

➢ การดําเนนิการที�ชดัเจนของมาตรการการตรวจวดั DMHTRC และ SSETCQ ที�ถกูรา่งขึ�นโดยกระทรวง
สาธารณสขุ เชน่การสวมหนา้กากอนามยั การลา้งมอื เป็นตน้

➢ การปฏบิตัติามกฏระเบยีบ ไทยหยดุโควดิและไทยเซฟไทย

หากกระทรวงสาธารณสขุ สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน ศนูยบ์รหิารสถานการณโ์ควดิอนุญาตให ้
ดําเนนิการเรยีนการสอนแบบผสมผสานที�โรงเรยีนฯ ไดใ้นเดอืนตลุาคมนี� ทางโรงเรยีนฯ จะทําการประกาศใหท้า่นทราบ
อยา่งเป็นทางการอกีครั �ง

เราจะพรอ้มกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนัดว้ยความรว่มมอื ความอดทนและความชว่ยเหลอืจากทา่น

ขอแสดงความนับถอื

ดวิ อนิทะกนก
ผูอํ้านวยการโรงเรยีน

https://drive.google.com/file/d/1VKUzIVRjc4eZ_6nK6UL45ZIJoSZhNBox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vq3E05RhoSpjANS_33NHgCMhQYBqVucb/view?usp=sharing

