
KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref:KPIS/BE/ow/0061/2021
October 21, 2021

Dear KPIS Community,

Please find the important information regarding the return to onsite learning at KPIS

Timeline for campus return
Following the yesterday’s announcement we would like to update you with the timeline
for shifting to onsite hybrid model of learning as below:

➢ October 25 - 28 Nursery - Kindergarten Onsite orientation (more details to follow
from Ms. Irene today)

➢ November 1- 3 Grade 1-12 transition to Hybrid Learning model (more details to
follow from Ms. Mari and Mr Ben on Tuesday October 26, 2021)

➢ November 1 Nursery - Kindergarten Hybrid Model learning begins
➢ November 4-5 Parent Teacher Conference online (ES/SS)
➢ November 8 Hybrid model learning for all students

ATK Testing
As per the government guidelines and mandates, regular ATK testing is required for
students and staff coming onsite.

The first test must be an ATK test through a local clinic or hospital, submitting the
certificate via screening form linked inside the ATK guidelines here. Following that
testing is twice per week on Sunday and Wednesday. This will begin in earnest on
Sunday, October 31, 2021.

KPIS can distribute tests for students at a reduced rate of 70-100 baht per kit (depending
on test type); these will be handed to students when coming onto campus and can be
paid for by 2-week bundles (4 test kits). These can be bought from the finance office,
please contact finance@kpis.ac.th for details.

More information regarding division specifics will be emailed to parents directly by their
child’s principal.

Regards,
KPIS Leadership Team

https://drive.google.com/file/d/1iLMO_cAfO6ce5webyMCALMX4niNECaow/view?usp=sharing
mailto:finance@kpis.ac.th


KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref:KPIS/BE/ow/0061/2021
21 ตลุาคม 2564

เรยีนทา่นผูป้กครอง

ขอความกรณุาทา่นผูป้กครองอา่นขอ้ความสําคญันี� เนื�องจากเกี�ยวขอ้งกบัการกลบัเขา้มาเรยีนในโรงเรยีนฯ
แบบ Onsite ของโรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

ชว่งเวลาในการเร ิ�มกลบัเขา้มาเรยีนในโรงเรยีนฯ
จากประกาศเมื�อวานนี� (20 ตลุาคม 2564) เกี�ยวกบัการกลบัเขา้มาเรยีนในโรงเรยีนฯ ที�ไดแ้จง้ใหท้า่นผู ้
ปกครองทราบในเบื�องตน้แลว้นั�น ทางโรงเรยีนฯขอแจง้ความคบืหนา้และรายละเอยีดถงึรปูแบบการเปิดเรยีน
แบบไฮบรดิ (Hybrid Model) ดงันี�

➢ วนัที� 25-28 ตลุาคม ในระดบัชั �นเนริส์เซอรร์ี�ถงึอนุบาลจะมกีารปฐมนเิทศที�โรงเรยีน  (Ms. Irene
จะแจง้รายละเอยีดใหท้า่นทราบในวนันี� (21 ตลุาคม 2564))

➢ วนัที� 1-3 พฤศจกิายน ในระดบัชั �น เกรด 1-เกรด 12 จะมกีารเรยีนการสอนแบบไฮบรดิ (Hybrid
Model) (Ms. Mari และ Mr. Ben จะแจง้รายละเอยีดใหท้า่นทราบ ในวนัองัคารที� 26 ตลุาคม 2564)

➢ วนัที� 1 พฤศจกิายน ในระดบัชั �นเนริส์เซอรร์ี�ถงึอนุบาลจะเริ�มการเรยีนการสอนแบบไฮบรดิ (Hybrid
Model)

➢ วนัที� 4-5 พฤศจกิายน ในระดบัชั �นประถมและมธัยมจะมกีารประชมุผูป้กครองในรปูแบบออนไลน์
➢ วนัที� 8 พฤศจกิายน ในระดบัชั �นประถมและมธัยมจะเริ�มการเรยีนการสอนแบบไฮบรดิ (Hybrid

Model)

การตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK
ตามขอ้กําหนด คําแนะนําและมาตรการของรัฐบาล ไดกํ้าหนดใหต้อ้งมกีารตรวจหาเชื�อโควดิ-19 สําหรับ
นักเรยีน คร ูและบคุลากรที�เขา้มาภายในบรเิวณโรงเรยีนฯ

การตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ดว้ยชดุตรวจ ATK ในครั �งแรกกอ่นที�จะกลบัเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีนฯนั�น จะตอ้ง
เป็นการตรวจดว้ยสถานพยาบาลเทา่นั�น และตอ้งสง่ผลตรวจที�เป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาลเขา้มายงั
แบบฟอรม์คดักรองที�ทางโรงเรยีนแนบไวพ้รอ้มกบัคาํแนะนําในการตรวจ ATK นี� และตอ่จากนั�นจะตอ้ง
ตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ดว้ยชดุตรวจ ATK จํานวน 2 ครั�งตอ่สปัดาห์ ซึ�งจะตรวจในวนัอาทติยแ์ละวนัพธุ โดยเริ�ม
ตรวจและสง่ผลการตรวจตั �งแตว่นัอาทติยท์ี� 31 ตลุาคม 2564

เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่นผูป้กครอง ทางโรงเรยีนฯ มชีดุตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ATK จําหน่าย
ใหก้บันักเรยีนในราคา 70-100 บาทตอ่ชดุ (ขึ�นอยูก่บัประเภทของชดุตรวจ) โดยสามารถสั�งซื�อไดเ้มื�อนักเรยีน
เดนิทางมายงัโรงเรยีน ครั�งละ 4 ชดุตรวจ สําหรับการตรวจ 2 สปัดาห ์สั�งซื�อไดท้ี�ฝ่ายการเงนิ และสามารถ
สอบถามรายละเอยีดไดท้ี� finance@kpis.ac.th ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัความสะดวกของผูป้กครอง ไมไ่ด้
เป็นการบงัคบัซื�อแตอ่ยา่งใด

สําหรับรายละเอยีดการเปิดเรยีนของแตล่ะระดบัชั �น คณุครใูหญจ่ะแจง้ทา่นผา่นทางอเีมลอ์กีครั �งหนึ�ง

ขอแสดงความนับถอื
คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

https://drive.google.com/file/d/1iLMO_cAfO6ce5webyMCALMX4niNECaow/view?usp=sharing
mailto:finance@kpis.ac.th

