การเปิดเรียน Onsite แบบ Hybrid
(ผสมผสาน Onsite + Online)
The reopening of school (hybrid learning)

กําหนดวันส่งผลตรวจ ATK และวันเรียนตามกลุ่มเลขที่ / แผนการเรียน
Schedule and due date for ATK result submission
and study dates according to the group number / program
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Y.7 - Y.9

22nd Nov.

23rd Nov.

24th Nov.

25th Nov.

Onsite classes : KG.1 - KG.3

Y.1 - Y.6
Timetables can
be downloaded.

Onsite classes : Y.1O - Y.12

28th Nov.

29th Nov.
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Onsite classes : Y.7 - Y.9
KG.1 - KG.3
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KG.1 - KG.3
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Y.1O - Y.12

27th Nov.
Y.1 - Y.6
Y.7 - Y.12

Onsite classes : KG.1 - KG.3
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Y.7 - Y.9
receive 2nd
vaccination

26th Nov.

2Oth Nov.

T

NC - KG.3 /
Y.7 - Y.12
Timetables can
be downloaded.

Kindergarten
parent meeting
(Google Meet)

21st Nov.

19th Nov.

C

18th Nov.

Sat.
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17th Nov.

Fri.
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16th Nov.

Thu.
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Wed.

T

Tue.
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14th Nov.

Mon.
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Sun.

เลขทีค
่ ี่ (Odd No.) / Extra Class & Bilingual

เลขทีค
่ ู่ (Even No.) / GAC
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-19
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ส่งผลตรวจ ATK ครัง
้ ที่ 1 (1st ATK results due)

3Oth Nov.

1st Dec.

2nd Dec.

3rd Dec.

4th Dec.

8th Dec.

9th Dec.

1Oth Dec.

11th Dec.

Onsite classes : Y.1 - Y.6
Onsite classes : Y.7 - Y.12
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5th Dec.
Y.1 - Y.6

6th Dec.
Holiday :
National
Father’s Day

7th Dec.

Onsite classes : Y.1 - Y.6

Holiday :
Constitution Day

รูปแบบการเรียน Onsite แบบ Hybrid (Onsite + Online)
Hybrid Learning (Onsite + Online)

แผนกอนุบาล
Kindergarten

Reopens on 22nd Nov. 2O21

แผนกประถม
Primary

Reopens on 29th Nov. 2O21

กลุ่มเลขทีค
่ ู่

Secondary

Reopens on 22

nd

Nov. 2O21

Tue.

Even-number groups

Onsite classes

่ ี่
กลุ่มเลขทีค

Online classes

Odd-number groups

Wed.
All
Online
classes

Thu.

Fri.

Online classes
Onsite classes

29th Nov. - 3rd Dec. 2O21

7th - 9th Dec. 2O21

Even-number groups

กลุ่มเลขทีค
่ ู่

Onsite classes

Online classes

่ ี่
กลุ่มเลขทีค

Online classes

Onsite classes

Odd-number groups

แผนกมัธยม

Mon.

Y.7 - Y.9 กลุ่มเลขทีค
่ ู่
Even-number groups

Y.1O - Y.12 GAC
่ ี่
Y.7 - Y.9 กลุ่มเลขทีค
Odd-number groups

Y.1O - Y.12 Extra Class & Bilingual

22nd - 26th Nov. 2O21

29th Nov. - 3rd Dec. 2O21

Onsite classes

Online classes

(Y.7 - Y.9 : 23rd - 26th Nov.*)

Online classes

Onsite classes

*Y.7 - Y.9 งดการเรียนวันที่ 22 พ.ย. เนือ
่ งจากเข้ารับวัคซีนเข็ม 2 (As Y.7 - Y.9 receive their 2nd vaccination, classes on 22nd Nov will be cancelled)

หลังจากวันทีร่ ะบุข้างต้น เรียนสลับกลุ่มต่อเนือ
่ งจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง

After the specified dates mentioned above, classes will continue to switch until further notice.
(กรณีพี่น้อง วันเรียนไม่ตรงกัน ฝ่ายวิชาการจะจัดกลุ่มให้วันเรียนตรงกันโดยยึดพี่คนโตเป็ นหลัก
In case siblings have difference onsite study date, the academic Dept. will group them together based on the older sibling’s onsite date.)

การส่งผลตรวจ ATK ก่อนการเปิดเรียน Onsite
Submit ATK results before starting onsite classes
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COVID-19 Ag

ใช้ชุดตรวจ ATK ทีไ่ ด้รับ
การรับรองมาตรฐานจาก อย.

ถ่ายคลิปวีดิโอการตรวจ ATK
และถ่ายภาพผลตรวจของนักเรียน

ATK test kits
must be certified by FDA.

Record a video while the students
are taking the test and
take a picture of the result.

Remarks :
1. วันส่งผลตรวจครั้งถัดไป
อนุบาล : หลังครัง
้ แรก 7 วัน (เรียน Onsite 2 วัน ทุกสัปดาห์)
ประถม-มัธยม : หลังครัง
้ แรก 14 วัน (เรียน Onsite สลับสัปดาห์)
The date of the next examination result
Kindergarten : 7 days after submitting the 1st ATK results
(attend onsite classes 2 days per week.).
Primary-Secondary : 14 days after submitting the 1st ATK results
(attend onsite classes every other week).
2. หากวันที่กําหนด ไม่สามารถส่งผลตรวจได้
อนุโลมส่งผลตรวจก่อนหรือหลังวันทีก
่ ําหนดไม่เกิน 1 วัน
Anyone unable to submit ATK results on the date (s)
specified, please submit 1 day in advance or 1 day after.

ส่งคลิปวีดีโอ (ไม่เกิน 2 นาที) และภาพผลตรวจ
ให้ครูประจําชัน
้ ทางไลน์กลุ่มห้อง
Submit a clip (less than 2 min.)
and result images
to your class’s Line group

3. กําหนดวันส่งผลตรวจ ครั้งถัดไป ตามการนัดหมายของครูประจําชัน
้
Next rounds of the ATK test submission
will be announced by homeroom teacher(s).
4. หากไม่ส่งผลตรวจตามวันที่กําหนด นักเรียนยังไม่สามารถมาเรียน Onsite ได้
Those who fail to submit the results on time,
will not be permitted to attend onsite classes.
5. กรณีครู บุคลากร นักเรียน มีผลเป็นบวก หรือ พบว่าติดเชื้อ Covid-19
โรงเรียนได้ทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 1
รองรับการดูแลรักษาเบือ
้ งต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
In cases where teachers, staff and or students have
a positive result or are found to be infected with Covid-19,
the school has cooperated with the Bangpakok 1 Hospital
to support for free initial care..

การเตรียมตัวมาโรงเรียน

Preparing to come to school

การเดินทาง
Transportation

สแกน QR Code
ศึกษาเส้นทาง จุดรับส่ง
จุดคัดกรอง และใช้หลัก Stop – Drop – Go
Scan the QR code to find further details
about routes, pick-up & drop-off spots,
and temperature screening points and
please adhere to Stop-Drop-Go principles.

การแต่งกาย
Dress codes

แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
หรือชุดพละตามตารางเรียน
หากเครือ
่ งแบบทีจ
่ ําหน่ายไม่มีไซส์*
อนุโลมให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพถึง 9 ธ.ค. 64
Students attending onsite classes are required
to be in student uniform or P.E. uniform.
In cases where your child/children's uniform
does not fit, please wear a polite outfit while
at school (until 9th Dec 2O21).

งดการมาโรงเรียน หากมีอุณหภูมิร่างกาย เกิน 37.5 องศา หรือ
มีอาการไอ หรือ มีน้าํ มูก (กรณีมีอาการทีโ่ รงเรียน
พยาบาลจะให้แยกพักที่ School Isolation Room ระหว่างรอกลับบ้าน)
Refrain from coming to school if your body temperature exceeds 37.5°C or if you
have a cough, runny nose etc. (In cases where symptoms are shown at school,
the nurse will take you to the School Isolation Room for you to wait before going home)

การจัดกระเป๋ามาโรงเรียน
School bags

จัดสมุดหนังสือตามตารางเรียน Onsite (งดยืมของเพื่อน)
อนุบาลเตรียมของใช้ส่วนตัวตามทีค
่ รูกําหนด
Bring all books and notebooks as per timetable.
Borrowing materials among classmates is not permitted.
Kindergarten will prepare things for use as informed by homeroom teachers.

เตรียมขนม นมและเครือ
่ งดืม
่ จากบ้าน เพื่อลดการสัมผัส
(โรงเรียนจัดอาหารกลางวัน-Snack ตามปกติ)

Students encouraged to bring their own snacks,
milk or other drinks from home to minimize the chances
of contact from others. Lunch is provided by school as normal.

เตรียมหน้ากากอนามัยสํารอง 1 - 2 ชิน
้ และ
สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอลล์แบบพกพา
Prepare 1 - 2 face masks and
some portable alcohol spray.

*เครือ
่ งแบบนักเรียน จําหน่ายทีห
่ ้องเครือ
่ งเขียน จันทร์ - ศุกร์ : วันที่ 15 - 19 พ.ย. 64 (8.OO - 16.OO น.) และ 22 พ.ย. 64 เป็ นต้นไป (6.4O - 16.OO น.)
Student uniform is available at the school’s stationery shops from Monday – Friday.
Open from 8.OO am - 4.OO pm during 15th - 19th Nov. 2O21 and from 6.4O am - 4.OO pm on 22nd Nov. 2O21 onwards.

