
Ref: KPIS/BE/ow/0052/2021
September 20, 2021

Dear KPIS Community,

This is an update regarding vaccine procurement for our student community:

As our efforts to secure vaccines for our eligible students move forward, we are pleased to
confirm that we are registered as a school for the following vaccination opportunities:

❖ Sinopharm (confirmed allotment)
➢ Available for eligible students aged 10 - 18 through Chulabhorn hospital (timeline

for vaccination from September 27 onward. Vaccination date TBC once we
register students with the hospital and confirm date of vaccination) please help to
complete the form here for Sinopharm

❖ Pfizer (awaiting confirmation)
➢ Available for eligible students aged 12 - 18 through MedPark (timeline for

vaccination from early October onward. Vaccination date TBC once fully
registered and approved with the hospital as per previous survey)

➢ Available for eligible students aged 12 - 18 through OPEC  (timeline for
vaccination from early October onward. Vaccination date TBC once fully
registered with OPEC and hospital has been assigned to the school) please help
to complete the form here for Pfizer

Although we would like to wait to hear from all institutes to allow proper time for families to
choose, we are obliged to respond to the Chulabhorn institute for the Sinopharm as quickly as
possible. As such, in order to expedite the receipt of vaccinations, please help to complete the
forms by Wednesday, September 22 to confirm and give consent to vaccination so that we may
formally register for the vaccines as appropriate.

Students who have already been vaccinated, please complete the form here

Thank you for your continued support, should you have any questions, comments or further
suggestions please do not hesitate to contact us directly at kpisoffice@kpis.ac.th

Thank you and regards,
KPIS Leadership Team

https://forms.gle/SQ2Pez2VoUkkfEjZ8
https://forms.gle/Jz4rfVxEksD6Jp3Q9
https://forms.gle/2b3cL3U6p1CwvenJ6
mailto:kpisoffice@kpis.ac.th


Ref: KPIS/BE/ow/0052/2021
20 กนัยายน 2564

เรยีนทา่นผูป้กครอง

จดหมายฉบบันี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อแจง้ความคบืหนา้เรื�องวคัซนีสําหรับนักเรยีนโรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

จากความพยายามในการจองวคัซนีสําหรับนักเรยีนที�มอีายถุงึเกณฑก์ารฉดีวคัซนีนั�น ทางโรงเรยีนฯ มคีวามยนิดทีี�
จะแจง้ใหท้า่นทราบวา่นักเรยีนมโีอกาสในการเลอืกรับวคัซนีดงัตอ่ไปนี�

วคัซนียี�หอ้ซโินฟารม์ (ไดรั้บการยนืยนัจัดสรรแลว้)

o   วคัซนียี�หอ้ซโินฟารม์โดยราชวทิยาลยัจฬุาภรณนั์�นมไีวส้าํหรบัเด็กอาย ุ10-18 ปี (ชว่งเวลาในการ
รับวคัซนีจะเริ�มตั �งแตว่นัที� 27 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป ทั �งนี�ทางโรงเรยีนฯตอ้งรอการยนืยนัวนั
ที�และเวลาจากทางราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์และจะแจง้ใหท้า่นผูป้กครองทราบอกีครั �งหนึ�ง) จงึมคี
วามจําเป็นที�ตอ้งใหท้า่นผูป้กครองทาํแบบสาํรวจความตอ้งการไดร้บัวคัซนีซโินฟารม์

วคัซนียี�หอ้ไฟเซอร ์(กําลงัรอรับการยนืยนัจัดสรร)

o   วคัซนียี�หอ้ไฟเซอรโ์ดยโรงพยาบาลเมดพารค์นั�นมไีวส้าํหรบัเด็กอาย ุ12-18 ปี (ชว่งเวลาในการ
รับวคัซนีจะเริ�มตั �งแตต่น้เดอืนตลุาคมเป็นตน้ไป เมื�อทางโรงพยาบาลไดรั้บจัดสรรจะมกีารยนืยนั
วนัและเวลาจากทางโรงพยาบาลฯ และจะแจง้ใหท้า่นผูป้กครองทราบอกีครั �งหนึ�ง)

o   วคัซนีไฟเซอรโ์ดยสํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) นั�นมไีวส้าํหรบัเด็ก
อาย ุ12-18 ปี และมรีายชื�อตามที� สช. กําหนด (ชว่งเวลาในการรับวคัซนีจะเริ�มตั �งแตต่น้เดอืน
ตลุาคมเป็นตน้ไป เมื�อทางโรงเรยีนฯไดรั้บการจัดสรรวคัซนีจากทาง สช. และทราบวนัเวลาสถาน
ที�ที�แน่นอนแลว้ จะแจง้ใหท้า่นผูป้กครองทราบอกีครั �งหนึ�ง) จงึมคีวามจําเป็นที�ตอ้งใหท้า่นผู ้
ปกครองทาํแบบสาํรวจความตอ้งการไดร้บัวคัซนีวคัซนีไฟเซอร์

อยา่งไรกต็าม แมท้างโรงเรยีนฯตอ้งการการยนืยนัจากทกุหน่วยงานที�ทําการจัดสรรวคัซนีเพื�อใหส้ทิธิ�ผูป้กครองในการ
เลอืก แตเ่นื�องจากราชวทิยาลยัจฬุาภรณเ์ป็นหน่วยงานแรกที�ยนืยนัการจัดสรรวคัซนีซโินฟารม์ใหก้บัทางโรงเรยีนฯ จงึ
มคีวามจําเป็นที�ตอ้งใหท้า่นผูป้กครองทาํแบบสาํรวจความตอ้งการไดร้บัวคัซนี ภายในวนัพธุ ที� 22 กนัยายน
2564 ทางโรงเรยีนฯ จะจัดสง่รายชื�อนักเรยีนที�ตอ้งการรับวคัซนีซโินฟารม์ใหก้บัราชวทิยาลยัจฬุาภรณต์อ่ไป ทั �งนี�
เพื�อใหบ้ตุร/หลานของทา่นไดรั้บวคัซนีโดยเร็วที�สดุ

สําหรับนักเรยีนที�ไดรั้บวคัซนีแลว้ กรณุากรอกแบบฟอรม์ที�น ี�

ขอขอบคณุในความรว่มมอืของทกุทา่นมา ณ โอกาสนี� หากทา่นมคํีาถาม หรอืคําแนะนําเพิ�มเตมิ กรณีตดิตอ่
kpisoffice@kpis.ac.th

ขอแสดงความนับถอื

คณะผูบ้รหิาร

โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

https://forms.gle/SQ2Pez2VoUkkfEjZ8
https://forms.gle/Jz4rfVxEksD6Jp3Q9
https://forms.gle/2b3cL3U6p1CwvenJ6
mailto:kpisoffice@kpis.ac.th

