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

Ref: KPIS/BE/ow/0052/2021
20 ก ันยายน 2564
เรียนท่านผูป
้ กครอง
จดหมายฉบับนีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ แจ ้งความคืบหน ้าเรือ
่ งวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์
จากความพยายามในการจองวัคซีนสำหรับนักเรียนทีม
่ อ
ี ายุถงึ เกณฑ์การฉีดวัคซีนนัน
้ ทางโรงเรียนฯ มีความยินดีท ี่
จะแจ ้งให ้ท่านทราบว่านักเรียนมีโอกาสในการเลือกรับวัคซีนดังต่อไปนี้
วัคซีนยีห
่ ้อซิโนฟาร์ม (ได ้รับการยืนยันจัดสรรแล ้ว)
o วัคซีนยีห
่ ้อซิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นัน
้ มีไว ้สำหร ับเด็กอายุ 10-18 ปี (ช่วงเวลาในการ
รับวัคซีนจะเริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 27 กันยายน 2564 เป็ นต ้นไป ทัง้ นีท
้ างโรงเรียนฯต ้องรอการยืนยันวัน
ทีแ
่ ละเวลาจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจะแจ ้งให ้ท่านผู ้ปกครองทราบอีกครัง้ หนึง่ ) จึงมีค
ี ซโิ นฟาร์ม
วามจำเป็ นทีต
่ ้องให ้ท่านผู ้ปกครองทำแบบสำรวจความต้องการได้ร ับว ัคซน
วัคซีนยีห
่ ้อไฟเซอร์ (กำลังรอรับการยืนยันจัดสรร)
o วัคซีนยีห
่ ้อไฟเซอร์โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คนัน
้ มีไว ้สำหร ับเด็กอายุ 12-18 ปี (ช่วงเวลาในการ
รับวัคซีนจะเริม
่ ตัง้ แต่ต ้นเดือนตุลาคมเป็ นต ้นไป เมือ
่ ทางโรงพยาบาลได ้รับจัดสรรจะมีการยืนยัน
วันและเวลาจากทางโรงพยาบาลฯ และจะแจ ้งให ้ท่านผู ้ปกครองทราบอีกครัง้ หนึง่ )
o วัคซีนไฟเซอร์โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นัน
้ มีไว ้สำหร ับเด็ก
่ ตามที่ สช. กำหนด (ช่วงเวลาในการรับวัคซีนจะเริม
อายุ 12-18 ปี และมีรายชือ
่ ตัง้ แต่ต ้นเดือน
ตุลาคมเป็ นต ้นไป เมือ
่ ทางโรงเรียนฯได ้รับการจัดสรรวัคซีนจากทาง สช. และทราบวันเวลาสถาน
ทีท
่ แ
ี่ น่นอนแล ้ว จะแจ ้งให ้ท่านผู ้ปกครองทราบอีกครัง้ หนึง่ ) จึงมีความจำเป็ นทีต
่ ้องให ้ท่านผู ้
ี ว ัคซน
ี ไฟเซอร์
ปกครองทำแบบสำรวจความต้องการได้ร ับว ัคซน
อย่างไรก็ตาม แม ้ทางโรงเรียนฯต ้องการการยืนยันจากทุกหน่วยงานทีท
่ ำการจัดสรรวัคซีนเพือ
่ ให ้สิทธิผ
์ ู ้ปกครองในการ
เลือก แต่เนือ
่ งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็ นหน่วยงานแรกทีย
่ น
ื ยันการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให ้กับทางโรงเรียนฯ จึง
ี ภายในว ันพุธ ที่ 22 ก ันยายน
มีความจำเป็ นทีต
่ ้องให ้ท่านผู ้ปกครองทำแบบสำรวจความต้องการได้ร ับว ัคซน
่ นักเรียนทีต
2564 ทางโรงเรียนฯ จะจัดส่งรายชือ
่ ้องการรับวัคซีนซิโนฟาร์มให ้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตอ
่ ไป ทัง้ นี้
เพือ
่ ให ้บุตร/หลานของท่านได ้รับวัคซีนโดยเร็วทีส
่ ด
ุ
สำหรับนักเรียนทีไ่ ด ้รับวัคซีนแล ้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มทีน
่ ี่
ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีคำถาม หรือคำแนะนำเพิม
่ เติม กรณีตด
ิ ต่อ

kpisoffice@kpis.ac.th
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

